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A MEGKÉRDEZETT SZAKEMBEREK A TÁVHŐ MELLETT TESZIK LE A GARAST

Nem vetnek ki különadót 
az egyéni hőközpontra

Egyelőre nem terveznek környezetvédelmi különadót kivetni a hatóságok az 
egyéni hőközpontokra, a Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint viszont 
ezek a berendezések valóban jóval szennyezőbbek, mint a távhőszolgáltatás. 
A régebbi típusú gázkazánok legalábbis mindenképp, a lakosság zöme már-
pedig ilyennel rendelkezik. Az elmúlt időszakban beindult egy kazáncserehul-
lám, azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik hatékonyabb és 
„zöldebb” berendezést akarnak.  4.»

Cáfolat. Egyelőre nem büntetik különadóval a távhőrendszerről leválókat, a szakemberek szerint viszont szennyezőek a gázkazánok

Hamarosan indul 
a gazdasági program
A gazdák termékeit felvásárló, 
feldolgozó és értékesítő nagy 
cégek beruházásait támogatná 
a heteken belül kiírásra kerülő 
székelyföldi gazdasági prog-
ram. A pályázatokat lebonyolító 
Pro Economica Alapítvány az 
integrátori feladatokat felvállaló 
székelyföldi vállalatok jelentke-
zését fogadja el.  7.»

„Piros betűs” vasúti 
összeköttetés
Kompromisszumos megoldás 
született a Marosvásárhely és 
Budapest közötti vonatjárat-
ra – tájékoztatott Csép Andrea 
parlamenti képviselő. Csupán 
az ünnepeken, illetve az azokat 
megelőző és az azokat követő na-
pokon, valamint a vakációkban 
lesz közvetlen járat Vásárhely és 
a magyar főváros között.  3.»

Alsóházi botrány:
„leváltották” Dragneát
Botrányos ülés zajlott tegnap 
a képviselőházban, miután az 
ellenzék – kihasználva, hogy 
hétfőn négy szociáldemokrata 
honatya pártváltásával megszűnt 
a koalíció többsége – Liviu Drag-
nea házelnök és Florin Iordache 
alelnök leváltását kezdeményez-
te, majd „gerillaszavazással” 
voksolt is róla. Iordache utólag 
leszögezte: ez a voksolás jogtalan 
volt. 5.»

Vaddisznóra éhes
minisztérium
Sem a Hargita, sem a Maros 
megyei vadásztársaságok nem 
tudták teljesíteni a vaddisznóál-
lomány megritkítására vonatko-
zó sürgősségi kilövési kereteket, 
amelyeket az afrikai sertéspestis 
megfékezése érdekében rendelt 
el az erdészeti minisztérium. Az 
intézkedés beláthatatlan követ-
kezményekkel járhat a vadgaz-
dálkodásban.  2.»

 » Az ANRE-nek 
nem is hatásköre 
egy környezetvé-
delmi különadó 
kivetése.
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Erdélyben tájékozódik az ENSZ
kisebbségügyi megbízottja  3.»

Törvénybe iktatná az RMDSZ 
a gyulafehérvári ígéreteket  5.»
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