
ÁramszükséglEtünk tízszErEsét is mEgtErmElhEtnénk

Energetikai vállalatot hoz létre
a megyei tanács

Hargita megye megújuló energiákból saját szükségletének legalább tízszeresét tudja megter-
melni – derül ki egy, a megyei tanács által megrendelt energetikai tanulmányból. A lehetőségek 

kihasználása érdekében a megyei önkormányzat, egyeztetve a másik két székelyföldi  
megye vezetőivel, egy energetikai társaságot akar létrehozni, hogy ez a potenciál  

ne maradjon kiaknázatlanul, tudtuk meg Borboly Csabától. > 3. oldal

A gyergyóhollói vízerőmű az első közberuházásból megépült Hargita megyei zöld energiát termelő létesítmény. A megyei tanács továbbiak építését szorgalmazza

Valami
mégis sántít...

Nemegyszer honatyák nyi
latkoznak arról, hogy „köz ben
jár tak” a pénzalapok lehívásában. 
Olyat is hallani, hogy az a 
„kormányzati szerepvál la
lásnak köszönhető”. Hát az 
ilyen szerepvállalásnak nem igen 
van köze a természeti csa pás hoz...
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     hecser zoltán
Cégstatisztika

8731 cég
a megyében

Országos viszonylatban október 
31-én a kereskedelmi törzs-

könyvben 647 193 aktív kereske-
delmi társaságot tartottak nyilván. 
Az ország minden 33. lakosára jut 
egy kereskedelmi társaság. 
Hargita megye a cégek szá-
ma függvényében készült 
rangsorolás középmezőnyében fog-
lal helyet. 

PatthElyzEt

Villany nélkül 
maradhat

Székelykeresztúr
Nem tudja rendezni tulajdon-

vitáját Székelykeresztúron a 
villamossági vállalat és egy helyi 
vállalkozó, aminek témája egy 
fontos villamossági berendezés. 
A tulajdonos nem hajlandó be-
engedni a villamosságiak szak-
embereit magánterületére, hogy 
azok megelőző javításokat végez-
hessenek a város áramel-
látását biztosító vezetéke-
ken. Patthelyzet alakult ki, 
aminek csak a városlakók ihatják 
meg a levét.

Bârză után 
Varó is kidőlt 1242Madéfalván felújítják

az erdőre vezető utat
Mezei elkergette a Fény 
Televízió munkatársait
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HirdeTés

a szolgÁltató Célja,
a fogyasztó joga

Mi lesz, ha nem 
szerződünk?

Valós-e a gyergyószentmiklósi 
fűtésszolgáltató állítása, mi-

szerint, ha nem kötünk szerző-
dést, az önkormányzat bünteté-
sére számíthatunk, ráadásul 
esélyünk sem lesz fűtéstá-
mogatást kapni? A választ 
az önkormányzatnál és jogászok-
nál kerestük.

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3577î
1 amerikai dollár Usd 3,2557ì
100 magyar forint HUF 1,4071î
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 hargitanépe 

sok bEtEg,
kEvés kórhÁzi ÁPolt

Több a légúti 
megbetegedés

Nőtt a múlt héten a Hargita 
megyében jegyzett felső lég-

úti megbetegedések száma az elő-
ző heti adatokhoz képest – derült 
ki a közegészségügyi igazgatóság 
statisztikájából. Bár a betegek kö-
zött sok a gyerek, a csíkszeredai 
kórház gyermekosztályán nincs 
telt ház, a járóbeteg-rende-
léseken, hétvégi ügyelete-
ken viszont nagyon sokan 
jelentkeznek ilyen jellegű pana-
szokkal.
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