
Kinyúlt az őszi holtszezon hargitafürdőn

Idénynyitó mesterséges havon
Készülnek a téli szezonra Hargitafürdőn: a Csipike-pályán teljes kapacitással működik 

a hóágyú, a közvetlen közelében található sífelszerelés-kölcsönzőt pedig bővítik, 
sőt elvben a biatlonpálya és a hópánkó mellett idéntől egy új, az extrém sízőket, 

hódeszkásokat váró létesítmény is elindulna. > 2. oldal

Hóágyúzás Hargitafürdőn. Mesterséges körülmények között előállított tél  fotó: tamás attila

  fotó: máthé lászló ferenc

Hidratáló dehidratálás
„A fizetünk, csak ne termelj” 

gondolkodás szálait Brüsszelbe 
kell visszavezetni. A cukorkvóta 
például olyan korlátozó eszköz, 
ami a hazai termelési kapacitást 
a belső szükséglet ötödére 
építette le. De nem tudom 
másnak tekinteni a szőlő- 
és gyümölcsültetvények kivágásá-
ra fizetett támogatásokat sem.
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domján levente

betegnyugdíjas-mustra

Nem igazolódtak 
a feltételezések

Hargita megyében a megvizs
gált 9874 betegnyugdí jas  

nak csupán 3,2 százaléka ve szí 
tette el nyugdíját az or  szág
szinten elrendelt és egy éven 
át tartott ellenőrzés so rán 
– derült ki a Prefektusi Kollé gium 
ülésén.

Látlelet nélküli 
áldozatok 632Villanyfény Hosszú-aszóban, 

jó út Mindszentre
Kevés bérlő 
a csarnokban

zöld ház-pályázatoK

Kezdődhet a 
napelem-telepítés
Idén is sikeresnek ígérkezik Har

gita megyében a Zöld Ház néven 
ismert, a környezetbarát fűtésrend
szerek telepítését célzó program. 
A környezetvédelmi alap hon
lapján közzétették az első körben 
benyújtott 280 pályázat elbírálási 
eredményeit, a nyerteseket 
december 12e után várják 
a finanszírozási szerződések 
aláírására a környezetvédelmi ügy
nökség megyei székhelyén. 

Kivédett pénzügyi lobbi

Öt százalékkal 
nőhetnének
a nyugdíjak?

A kötelező magánnyugdíj rend
szer államosítását javasolja 

Daniel Oajdea képviselő. Szerinte 
a nemzetközi pénzügyi lobbinak 
engedett 2004ben a kormány, ami
kor ennek bevezetését elfogadta. A 
vonatkozó törvény csak az alapok 
bevételeit garantálja, a befi
zetők számára nem garantál 
semmit, állítja a képviselő, aki 
szerint az alapok felszámolásával a 
nyugdíjak értékét is növelni lehetne. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3498î
1 amerikai dollár USD 3,2429î
100 magyar forint HUF 1,4043î

tanácsülés 

„Az udvarhelyi 
rendőrség nem 
tesz semmit”

Székelyudvarhely önkormányzati 
testülete rendkívüli ülésen veséz

te ki a pénteki városközponti inci
denst, amelyben egy többfős 
csoport leszólított, és bántal
mazott három fiatalembert. 
Az ülésen számos közbiztonsági 
probléma is terítékre került. 
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Következő lapszámunk 
december 2-án,

pénteken jelenik meg.


