
Fekete pernyét szórt a környékre múlt héten a 

székelyudvarhelyi Urbana Rt. által üzemelte-

tett biomasszás kazán kéménye a Haáz Rezső 

utcában, ami miatt többen felháborodásukat 

fejezték ki. A vállalat igazgatója hangsúlyozta, 

nem általános problémáról van szó, egy a cég-

nél fellépő áramszünet miatt történt a kellemet-

lenség.
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Nem várt kellemetlenség. Volt mit takarítani az autókról

Fapadlón az 
aragonitsziklához
Hamarosan elkészül a turis-
taösvény, amely a Korond 
határában lévő Csiga-dom-
bot öleli körül, és amelyről 
aragonitsziklát tekinthetnek 
meg a látogatók.
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Püspöki vizitáció
Múlt hét végén Székely-
szentmihályra érkezett a 
püspöki vizitáció. Az egye-
temes egyház képviselői az 
egyházközség vezetőségé-
vel számba vették a gyüle-
kezetet.

oldal
8.

Érzéstelenítőkrízis 
márciusig?
Eltűnt az érzéstelenítőszerek 
nagy része a romániai fogászati 
piacról, a fogorvosoknak pedig 
nehézséget okoz a készítmények 
beszerzése.

Csökken 
az érettségizőkedv
A kilencedikesek közül egyre 
kevesebben gondolják úgy, hogy 
tanulmányaik végeztével leérett-
ségiznének – derül ki a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség által 
nemrég készített felmé-
résből.

Ötéves a muzsnai 
nőegylet
A székelymuzsnai református 
imateremben meghitt, családias 
hangulatú évfordulós ünnepsé-
gen emlékeztek meg vasárnap a 
helyi nőegylet megalakulása óta 
eltelt öt esztendőről mindazok, 
akik eme tevékenység része-
sei voltak – az erkölcsi-anyagi 
támogatóktól az egyházak 
képviselőiig.

Üzemtervezés az 
utolsó száz méteren
A területalapú támogatások 
megvonásának kilátásba he-
lyezése és a kitűzött határidő 
közeledte miatt az utóbbi idő-
szakban több Hargita megyei 
város és község önkormányzata 
is hozzáfogott a gyepterületek 
üzemtervének elkészítéséhez. 
Így is csak a megyei közigazga-
tási egységek felének készül el 
még idén az említett dokumen-
tációja.
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Részletek a 11. oldalon

AUTÓSZALON ÉS
 MÁRKASZERVIZ

AUTOTORINO
CONCESIONAR AUTORIZAT

PROFESSIONAL

Ne hagyja ki különleges ajánlatunkat!

ÚJ FIAT

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

1 7 2 1 9

Öltönyök  már  
290  lej-t l!

AKCIÓS  fér   öltönyök,  zakók,  nadrágok  
a  székelyudvarhelyi 

NORADA  készruhagyárnál

Nyitva  tartás:
hétf t l péntekig  9-17  óra  között

szombaton  9-13  óra  között

Bethlenfalvi  út  225.  szám
Székelyudvarhely,  Hargita  megye
Tel.:  0266-218203,  0266-218353

EGYET  FIZET,  
KETT T  VIHET!

November 13-tól

Áramszünet miatt kellett újraindítani a biomasszás kazánt

Pernye lepte be a környéket
FORRÁS: FACEBOOK




