
Csíkszék napilapja

Érdemes elektromos 
cigarettára váltani?

Nemet mondtak

A hagyományos értelemben 
vett dohányzáshoz képest 
mennyire káros a szervezet-
re az elektromos cigaretta, 
amely térségünkben is egyre 
inkább elterjedőben van – e 
kérdést boncolgattuk.

Többek között azért vélemé-
nyezte negatívan a parlament 
törvényhozó tanácsa az SZNT 
autonómiatervezetét, mert az 
szerintük az egységes román 
nemzetállammal párhuza-
mos, különálló állami entitás 
létrehozását tűzte ki célul.

5.6.

A csíkdánfalvi 
fekete kerámia 
előállításának új-
raindítása a helyi 
önkormányzat célja 
– ehhez azonban 
ki kell fizetni az 
egykori üzem tulaj-
donosainak a vétel-
árat. A 300 ezer lejt 
év végéig törlesztik 
a megállapodás 
értelmében.

Rövidesen a végéhez 
ér a Székely határőr 
emlékközpontnak szánt 
szépvízi Dájbukát-féle 
ház felújítása. Jövő hó-
nap elejére elkészül az a 
történelmi szakkiadvány 
is, amely a székely határ-
őrök szerepét mutatja be 
az Árpád-kortól 1944-ig. 
A könyv az említett em-
lékközpont kialakításá-
nak részét képezi.

3.4.

Év végéig törlesztik a vételáratFélúton az emlékközpont kialakítása
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Közel hárommillió lejnyi 

adót és illetéket, va-

lamint bírságot fizet-

tek be az év elejétől a 

csíkszeredaiak a város 

pénztárába, a beter-

vezett összeg hozzá-

vetőleg 38 százalékát. 

Tekintettel arra, hogy 

a tízszázalékos adó-

kedvezményt március 

végéig élvezhetik az 

adófizetők, ezért a 

határidő közeledtével 

még többen keresik fel 

a polgármesteri hiva-

talt, hogy eleget tegye-

nek kötelességüknek.

Sorban állnak a csíkszeredai adófizetők

Tolongás a csíkszeredai városháza pénztáránál. Március vége az első féléves adók kifizetési határideje, kedvezményt is csak eddig adnak

Március végéig adnak 10 százalékos adókedvezményt

Legyőznék a DVTK-t

Nagyon nehéz feladat előtt áll a 
Csíkszeredai Sportklub: a csíki 
hokicsapat ma és holnap este a 
címvédő Miskolci DVTK Jeges-
medvék együttesét fogadja a jég-
korong Erste Liga elődöntőjében. 
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FOTÓ: GECSE NOÉMI

KERESSE A KAKAST!




