
A gyergyószentmiklósi Közüzemek, vagyis a 

GO Rt. hamarosan a múlté lesz, az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatást egy új cég, egy új regi-

onális szolgáltató végzi majd. Az átszervezés 

még ebben az évben megtörténhet. A lakos-

ság lényeges változást nem fog tapasztalni, a 

víz és csatornailleték ára változatlan marad. 

A különbség csak az lesz, hogy nem a GO Rt.-

től érkezik a számla, hanem a Gyervíznek kell 

majd fizetni. 

3.

GO Rt. helyett Gyervíz 

A GO Rt. napjai meg vannak számlálva 

 Új regionális ivóvízszolgáltató jön létre 
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Alteregó: 
közönségdíj

Trükkökkel pörgetik 
a fogyasztást

11.6.

Koncertekkel egy-
bekötött gálaesten 
adták át Kolozsváron 
a Legszebb Erdélyi 
Magyar Dal pályázat 
idei díjait. 

Trükkösen elhelyezett áruk, 
óriási bevásárlókosarak, külön-
leges fények, kedvezménydöm-
ping – rengeteg vásárlásösz-
tönző fogást sorakoztatnak fel a 
nagyáruházak. 

Kiújult vita a 
„párhuzamos 
államról”

Klaus Johannis államfő hivatala 
szerint nincs „párhuzamos ál-
lam”, Liviu Dragnea képviselőházi 
elnök szerint viszont „elővették 
a nehézfegyverzetet” annak ér-
dekében, hogy egy „szófogadó” 
csapat kerüljön a Szociáldemok-
rata Párt élére. Áll a bál a belpo-
litikában. 5.
Csökken az 
érettségiző kedv

A kilencedikesek közül egy-
re kevesebben gondolják úgy, 
hogy tanulmányaik végeztével 
leérettségiznének. A megkérde-
zett tanulók többségének több 
mint harminc tanórája van egy 
héten,  jelentős részük pedig tan-
évkezdés után igényelt szociális 
ösztöndíjat – derül ki a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség által 
nemrég készített felmérésből. 4.
Fiúk és lányok a 
kosárpalánkok alatt
A fiúk hazai pályán, a lányok 
idegenben, Sepsiszentgyörgyön 
játszottak az U14-es korosztályú 
kosárlabda-bajnokságban az el-
múlt hétvégén. Volt ok az örömre 
és a bosszankodásra is. Lényeg, 
hogy a gyergyói ISK mindkét csa-
pata továbbra is esélyes a tovább-
jutásra. 8.

oldaloldal
9.8.

Három középiskola 30 
diákja részvételével zajlott 
a Gyergyó szent miklósi Vá-
rosi Könyvtár által meghir-
detett irodalmi és könyv-
tárhasználati vetélkedő, 
amelyet Áprily Lajos em-
lékére szerveztek. A díja-
zást a neves erdélyi költő, 
műfordító születésnapján, 
november 14-én tartották; 
az esemény az emlékezés 
jegyében zajlott.

Ismét nagyszerű es-
téje volt a gyergyói 
szurkolóknak. A 
Progym két nap alatt 
kétszer győzte le a 
papíron jóval erősebb, 
de a jégen alulteljesí-
tő Brassói Coronát. A 
piros-fehérek úgy ját-
szottak, ahogyan egy 
jól felkészült csapat-
hoz illik, és ez ered-
ményhez vezetett.

Áprily-vetélkedő középiskolásoknakÚjabb piros-fehér győzelem

Részletek a 10. oldalon
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