
Új köztisztasági vállalat kezdi meg működését

Áprilisig marad az AVE
Csíkszereda önkormányzata áp rilis 1-jéig meghosszabbította az Ave köztisztasági vállalattal 

kötött szerződését, azután viszont új szolgáltató veszi át ezt a tevékenységet. A közszolgáltatás 
átruházása egy olyan cégre, amely köztulajdonban van, feltétele a regionális 

hulladékgazdálkodási pályázatban való részvételnek. > 3. oldal

Tavaszi nagytakarítást végeznek Csíkszeredában az Ave munkásai. Áprilistől önkormányzati tulajdonú cég veszi át a köztisztasági feladatokat fotó: mihály lászló / archív

Magyarország
és Erdély

Azt csak sejthetjük, hogy pon-
tosan miként tekintenek ránk, 
úgynevezett határontúliakra a 
magyarországi vezetők 
és általában a magyar 
ál lampolgárok. Bizonyos 
mér tékű pragmatizmust már ta-
pasztaltunk a részükről.
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Isán István Csongor

tanfelügyelőségi adatok

Az érettségizők 
fele egyetemista
A megyében idén végzett közép-

iskolások közel fele folytatja 
tanulmányait valamelyik felsőokta-
tási intézményben. A rossz érettségi 
eredmények miatt az egye-
temre iratkozók száma tavaly-
hoz képest pár százalékkal 
csökkent. A diákok kedvenc egyete-
mi városa továbbra is Kolozsvár.

az áfafizetőket érdekli

Módosult a
kritériumrendszer
Az áfafizetőként bejegyzendő 

cégek kritériumainak megálla-
pítására december 1-jén lép hatályba 
a közpénzügyi miniszter vonatkozó 
rendelete. Akik e dátumtól jegyeztet-
nek be a kereskedelmi törzs-
könyvbe, és áfafizetőként is be 
kívánják jegyeztetni magukat 
az illetékes területi adóhivatalnál, e 
rendelet szerint kell eljárjanak. 

Bécsben tüntették ki 
Novák Edét 1165EKE-tábor: Ezernél több 

résztvevőre számítanak
Puzzle – ahol első
a kiszámíthatóság

8Újabb tőzegtűzfészkek

Alfaluban megint 
pipál a határ

Az alfalvi Dombalja-dűlőt el-
árasz tották a Maros vizével, így 

tudták meggátolni a föld alatti tűz 
továbbterjedését. Amikor már úgy 
tűnt, sikerül teljesen eloltani a több 
hete égő tőzegtüzet, új jelzés 
futott be: Feneken is kigyul-
ladt a tőzeg. Az továbbra 
sem ismert, kit lehetne felelősségre 
vonni az okozott károkért. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3620ì
1 amerikai dollár USD 3,2926ì
100 magyar forint HUF 1,3761î

hatos lottó

ötös lottó

SzEREnCSESzÁm: 6634208

megyei tanácsülés

Egyházi
építkezéseket
támogatnak

Több mint egymillió lej egyházi 
támogatás odaítéléséről dön-

tött Hargita Megye Tanácsa 
a pénteki tanácsülésen. Az 
összegeket egyházi épületek 
és ravatalozók építésére nyerték el a 
Hargita megyei egyházak. 
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 hargitanépe 
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 fotó: balázs Katalin
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