
Forgalmazóból termelő

Gombócgyár a város végén
Egyed András gyergyószent miklósi vállalkozó kezdetekben csupán forgalmazója volt  

a mélyfagyasztott termékeknek, később – látva a keresletet – gépeket vásárolt  
és egyéni recept alapján mélyfagyasztott gombóc gyártásához kezdett. > 8. oldal

Régi bevált cselek
Téved, aki azt hiszi, van új a 

Nap alatt, közhely, de a történe-
lem ismétli önmagát. Ne rugasz-
kodjunk el messzire, maradjunk 
saját házunk táján, hisz nálunk 
is naponta földre száll-
nak a felejtés jótékony 
angyalai – a homály, 
az emlékezni nem akarás pedig 
igencsak nagy úr.
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 Máthé László Ferenc
zeteLaka

Rövidzárlat
okozhatta a tüzet
Óriási pusztítást végzett a min-

den bizonnyal rövidzárlat 
által okozott tűzvész, amely de-
cember 10-én a Zetelaka határá-
ban lévő asztalosműhelyben ütött 
ki. Az épület szinte teljesen 
leégett, a kárfelmérés folya-
matban van, s kérdés, hogy a 
sérült falak elbírják-e a felépítendő 
új tetőszerkezetet. 

Süteményeket osztanak 
a rászoruló időseknek 543Jövő héten  

több árus lesz
Közösségformáló 
szórakozás
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Hkt-döntés dánFaLván

Új tanácsosok
A Helyi Küldöttek Tanácsa 

(HKT) döntésének értelmé-
ben az RMDSZ-listán soron követ-
kező Both Ágoston és Both Norbert 
töltheti be Csíkdán falva helyi 
tanácsában a múlt héten meg-
üresedett két pozíciót. A frak-
ció jelöltet állított az alpolgármesteri 
tisztség betöltésére is.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3415î
1 amerikai dollár USD 3,3345ì
100 magyar forint HUF 1,4276ì

2011. december 15., csütörtök köZÉLetI NAPILAP | XXIII. Évf., 242. (6157.) sZám | 16 oLdAL árA 1 Lej

 hargitanépe 

FeLMérés

Ételre költünk
a legtöbbet

A Hargita megyei háztartások átla-
gosan 1526 lejt költenek 

el havonta, kiadásaik egyhar-
madát élelmiszerekre fordítják 
– derül ki Hargita megyei családok 
helyzetéről készített felmérésből. 

 fotó: sZásZ csAbA 

FeLjeLentett Hokisok

Vizsgálat indul 
ellenük

Három jégkorongozót azzal vá-
dol egy csapattársuk, hogy de-

cember elsején a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpálya egyik öltözőjében 
tettlegesen bántalmazták. 
Az ügyben a Román Jégko-
rong-szövetség (RJSZ) és a 
Román Olimpiai Bizottság (ROB) 
vizsgálatot indított.
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turizMustervezés

Szaporodó
szervezetek

Új turisztikai egyesület jött lét-
re Gyergyószentmiklósért, a 

tavaszi budapesti vásáron önálló 
standdal vesz részt. Ez a civilszerve-
zet sokadik már a térségben, 
van, aki üdvözli az újszülöt-
tet, van viszont, aki elvárta 
volna, hogy a létrehozás előtt tár-
gyaljanak az érintettek.
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Gombócgyártó gép. Többet tudnának termelni a gyergyószentmiklósi üzemben fotó: jáNossy ALíZ


