
Jövőre 27 csíkszeredai tömbháznál indítanák el a munkálatokat

Befejeződnek a hőszigetelések 
december elejére

Még nem lehet tudni, hogy jövőre mennyi pénzt utal ki az állam Csíkszeredának a tömbházak 
hőszigetelésére, ennek ellenére nagyban folynak az előkészületek 27 tömbház szigetelésére  

a dokumentációk és tervezések előkészítésével. A városban jelenleg tartó munkálatok  
az illetékesek szerint legtöbb három hét múlva befejeződnek. > 3. oldal

Fóliasátor mögött dolgozó munkások. A szigetelés minőségét egyelőre nem befolyásolja a hideg idő, de legtöbb három hét múlva beszüntetik a munkálatokat

 fotó: Máthé lászló ferenc 

Szükségállapot
Szlovákiában kilátásba he-

lyezték a szükségállapot meg-
hirdetését. Magyarországon is 
fennáll a lehetősége annak, hogy 
kihirdessék. Nálunk nem áll fenn 
ennek a veszélye, mert ha így ha-
ladunk, lassan nem lesz, 
aki felmondjon. Itt nem 
a tömeges felmondást vá-
lasztották: egyénileg távozott az, 
aki megtehette. 
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    sarány istván

udvarhelyi kerékpárút

Füstbe ment terv?
Se fel-, se pedig lemenni nem 

lehet a Szombatfalvát a Szej-
kével összekötő bicikliútra – hív-
ta fel a figyelmet Jakab Attila és 
Hajdó Csaba. A Zöld-pártiak azt 
is elpanaszolták, hogy a helyi „kis-
ded” csatározások miatt a 
Nagy-Küküllő mentén ki-
alakítandó kerékpárút nem 
került elbírálásra a Környezetvé-
delmi Alapnál.

Ellentmondásos számadatok 
a személyzeti állományról 82 4Borvízkutat kap

Csíkszereda karácsonyra
Szociális lakások: 
panaszkodnak a lakók

csíkszentkirály

Tiszta vizet öntöt-
tek a pohárba

Esős időben is tiszta ivóvize lesz 
ezután Csíkszentkirálynak. A 

település felett elkészült a 
szűrő- és víztisztító, fertőt-
lenítő állomás, amely a he-
lyiek egyik régi gondját hivatott 
megoldani. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3587î
1 amerikai dollár USD 3,2569î
100 magyar forint HUF 1,4111ì

a tanács előtt az ügy

Fiatalokat
ütlegeltek

Egy rendszeresen az Udvarhely 
központjában tanyázó, tíz-ti-

zen öt fős csoport pénteken este a 
Vasszékely mellett belekötött két fi-
atalba, majd jól elverte őket. Az in-
cidens a rendőrségen folytatódott: 
fellöktek egy rendőrt, majd 
megfenyegették a fiatalokat, 
hogy ne tegyenek feljelentést. 
A bántalmazottak tegnap az esetről 
a városi tanácsnak is beszámoltak. 

blaga a szenátus élén

Elkelt a közmél
tósági tisztség

Borítékolható győzelmet ara-
tott tegnap a szenátus elnöki 

tisztségéért folyó egyeztetésekben 
a szociáldemokrata jelölttel szem-
ben Vasile Blaga, a PDL jelöltje, 
aki mögé felsorakozott a 
koalíció összes pártja. Az 
RMDSZ Blaga támogatá-
sáért cserébe kinevezheti a kor-
mány főtitkárságának vezetőjét. 

Novaké a HSC 
100. gólja

Két győzelemmel tért haza a 
HSC Csíkszereda a 

magyarországi túráról, a 
Steaua két pontot, a bras-
sóiak négy pontot szereztek az el-
múlt hétvégén. 
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