
Megelőznék a tavaszi árvizeket, ezért elkezdték 

a meder- és ároktakarításokat az udvarhelyszéki 

települések egy részén. Van olyan község, ahol 

az önkormányzat szükség esetén munkagéppel 

segíti a lakókat, máshol viszont szakszerű külső 

segítség nélkül nem tudják tartósan elhárítani 

az áradásveszélyt. A vízügyi igazgatóság, a kör-

nyezetőrség, a környezetvédelmi ügynökség, az 

erdőőrök és a katasztrófavédelem munkatársai-

ból álló csoportok a prefektusi hivatal irányításá-

val megkezdték az ellenőrzéseket a megye tele-

pülésein.

Harc a porral
Felgyűlt az útszéleken a télen ki-
szórt csúszásgátló beszáradt sa-
ra és a por, ami nemcsak bosszú-
ságot okoz szeles időben, hanem 
egészségügyi problémákhoz is 
vezethet. Az udvar hely széki vá-
rosokban munkagépekkel és kézi 
erővel igyekeznek megszabadul-
ni a portól, de van, ahol a lakos-
ságra is kötelezettségeket ró a 
tavaszi nagytakarítás.

Rövidebb várólisták 
áprilistól
Sok szempontból nem volt még 
ilyen jó helyzetben pénzügyek 
terén a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár, így jövő 
hónaptól jelentősen lerövidülnek 
a pénztárral szerződésben álló 
egészségügyi szolgáltatók 
várólistái.

Törlesztés 
közmunkával
Kevesen vannak Ud varhelyen, 
akik közmunkával törleszthetik a 
pénzbírságokból származó, a pol-
gármesteri hivatal felé felgyűlt 
tartozásaikat, ám a munkaórá-
kat a legtöbbjük nem dolgozza le. 
Tavaly mindössze tizennyolc sze-
mélyt ítélt közmunkára a bíróság 
különböző pénzbírságok, illetve 
más tartozások ily módon 
történő törlesztésére.

Eltűnik a patak a hordalékhalmok között. Áradásveszélyt okozó gát Miklósfalva és Kányád határában
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A címvédőt 
fogadják
Az alapszakasz legnehezebb 
hazai mérkőzésére készül a 
Székelyudvarhelyi KC, a cím-
védő Bukaresti Dinamo csa-
patát fogadja ma 18 órakor a 
városi sportcsarnokban.
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Alapos ellenőrzést végzett pén-
teken a székelyudvarhelyi Mer-
kúr áruház emeleti üzleteiben az 
Országos Adóhatóság ellenőrző 
szerve, a Pénzügyi Csalások El-
leni Főigazgatóság. Főként a ru-
haboltokban vizsgálódtak, infor-
mációink szerint pénzügyi visz-
szaéléseket kutattak, adózásra 
vonatkozó jogszabályok meg-
sértését ellenőrizték.
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Adóhatósági razzia Udvarhelyen

Elkezdődött a tavaszi árok- és medertakarítás Udvarhelyszéken

Medrükben tartanák a vizeket
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