
Megosztja a véleMényeket a járőrszolgálat hatékonysága

A rendszer jobb,
a bűncselekmények száma nőtt
Vegyes érzelmekkel viszonyulnak a rendőrségi átszervezéshez a térség polgármesterei. Noha  

 a rendőrség vezetői határozottan pozitívan értékelték egy hónapos tapasztalat alapján az őrshálózat-
ról az autós járőrözésre való áttérést, véleményüket több községi elöljáró nem osztja. > 2. oldal

A csíkszeredai megyei rendőrség előtt állomásozó autók. A járőrözés előnyeit látják, mégis több faluban hiányolják a felszámolt őrsöket fotó: csíki zsolt

  fotó: csíki zsolt

Egyetemi hallgató, 
érettségi nélkül
A legfontosabb üzenete a tör-

ténéseknek az, hogy nem kell, nem 
érdemes tanulni. Időfecsérlés, úgyis 
a langyos többség érdeke és 
akarata érvényesül, úgyis 
pénzzel minden megold-
ható, s az egyetemek is már csak a 
pénzért vannak.
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      Sarány István

LétSzámcSökkenéS

Kimaradtak
a remetei sérültek
Miután a remetei önkormány-

zat az idei év júniusáig fizette 
csak be nyolc személy fejkvótáját a 
Napsugár az Esőben Egyesület által 
Gyer gyószentmiklóson működ-
tetett fo  gyatékosok napközi 
ottho nához, ma már nem jár-
nak oda a remetei sérültek. A 
lépés következményeit minden nap-
közis megérzi.

Körvonalazódó
hulladékstratégia 632Megfelelnek az előírásoknak 

a tejautomaták
Zűrzavar a fűtésköltség-
elosztásban

a csereháton építenének

Bölcsődés 
bonyodalmak

Aggódnak az MPP városi ta-
nácsosai, hogy odalesz a Vil-

lanytelep utcai bölcsőde épülete. 
Molnár Miklós frakciója nevében 
tudatta: a Tábor negyedi bölcső-
de azért épül, hogy a Villanytelep 
utcai jelenlegi bölcsőde épületét a 
város átadhassa a Roseal Rt.-nek. 
Borbáth István cégvezető úgy rea-
gált: húsz éve azért működik a böl-
csőde, mert ingyen viszik 
a hátukon. Bunta Levente 
szerint az MPP olyan témát 
vett elő, melyet valamikor ők szúr-
tak el, és ő igyekszik megoldani.

csíkkozMási tervek

Kivárnak
a szerződés-

kötéssel
Még egy nagyáruházzal sem 

kötött beszállítói szerződést 
az árak alakulásával kapcsolatos 
bizonytalanság miatt a csík koz-
mási Burgocomciuc mezőgazdasági 
szövetkezet. Bodó Dávid azonban 
mindenkit igyekszik nyugtatni: nem 
kell el nem adott készletektől tarta-
ni. Alkalmi vevők naponta 
jelentkeznek, de a gazdák a 
nagy készletek kiárusításá-
val inkább, további áremelkedésre 
számítva, kivárnak.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3588î
1 amerikai dollár USD 3,2215î
100 magyar forint HUF 1,4289ì

Joga bonIto!

Udvarhelyen 
szépen játsszák

A teremlabdarúgás után az új kis-
pályás őrület is Ud var helyről 

indulhat el hódító útjára hazánk-
ban. A teremfutball még kisebb vál-
tozatát – amint azt neve, joga3 futsal 
is mutatja – három a három 
ellen játsszák. Udvarhelyen 
mintegy nyolcvan leigazolt 
játékos tikitakizik hétről hétre az 
első városi bajnoki címért.
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