
Bírság az alaptalan 
vádakért?
Ítélet születhet jövő szerdán a 
székelyudvarhelyi zászlóperben. 
Az ügy tegnapi tárgyalásán Gálfi 
Árpád polgármester kifejtette ál-
láspontját, mely szerint jogosan 
leng a hivatal bejárata fölött és 
az ülésteremben a székely zász-
ló, illetve a város lobogója, ezért 
az eltávolításukat célzó kérések 
elutasítását kérte.

Tordai kiflit 
aprítanak a tejbe
Hosszú évek óta az idei volt az 
első olyan tanévkezdés, amikor a 
Hargita megyei gyerekek már az 
első oktatási napon kaptak tíz-
órait a tej-kifli programban. A jó 
hír mellett azonban van aggasz-
tó is: a legtöbb helyre idén is az 
elmúlt években számtalanszor 
megbírságolt tordai cég szállít 
péktermékeket.

Nem kötelező, 
de jó tudni románul
Romániában nem létezik törvé-
nyi előírás, amely alapján valakit 
azért büntethetnének meg, mert 
nem beszéli az állam hivatalos 
nyelvét – szögezte le lapcsa-
ládunknak Asztalos Csaba, az 
Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) elnöke.

Egyre csak nőnek 
az elvárások
A gazdasági növekedés és a köz-
szféra béremelései is nyomást 
gyakorolnak a bérpolitikára, 
ezért az alkalmazottak zöme úgy 
gondolja, hogy legalább 1000 
lejjel többet érdemel az el-
végzett munkáért.

Több mint húsz százalékot drágult idén a jó 

minőségű tűzifa Udvarhelyszéken, azonban Har-

gita megye más régióiban sem jobb a helyzet. 

Az illetékesek szerint a nagy felvásárló cégek, az 

illegális fakitermelés visszaszorítása, a túlsza-

bályozott rendszer és a megnövekedett igény 

együttesen járult hozzá a tűzifa árának jelentős 

növekedéséhez. Azonban nemcsak a magas ár 

okoz gondot, hanem a beszerzés is: egyre nehe-

zebben lehet hozzájutni a fűtőanyaghoz.

Egy háztartás legkevesebb 3–4 ölnyi fát tüzel el egy szezon alatt
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Mai lapszámunkban
heti tévéműsor
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A 2017–18-as Román Kupa 
harmadik fordulója jelentette a 
végállomást a Hargita megyei 
csapatok számára. A Szé kely-
ke resztúri Egyesülés az első 
félidőben kétgólos hátrányba 
került, és csak a szépítésre fu-
totta a Kolozsvári Sănătateával 
szemben, míg az FK Csíkszere-
da a Bákói Aerostar otthoná-
ban 2–0-ra kapott ki.
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Búcsúztak a kupasorozattól
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Távol a zajos 
várostól
Sporttevékenységekkel, kéz-
műves-foglalkozásokkal, me-
sével telik a napjuk. Holnap 
zárul a székelyudvarhelyi Or-
bán Alapítvány ötnapos nyári 
tábora Székelyvarságon.
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Részletek a 14. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ

RENAULT/DACIA
SZERVIZ ÜGYFÉLFOGADÓ (RECEPCIÓS)

6 4 2 3 8 0 6 0 0 0 0 4 5

1 7 1 76

Jelentősen megnövekedett a tűzifa ára, ráadásul nehezen beszerezhető

Sokat kell fizetni a melegért
FOTÓ: GECSE NOÉMI
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