
A hóeltakarítás mikéntje
Költség- és időjárásbeli különbségek a székelyföldi városokban

Terjed az infl uenza

A polgármesteri hivataloknak 
mindent meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy az 
is kolákban és óvodákban ne 
alakuljon ki influenzajárvány 
– jelentette ki Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője. 

4. oldal

Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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Szegények vagyunk, 
de jól élünk
Gazdaságilag ugyan gyengén 
teljesít Románia, számos egyéb 
mutató esetében viszont élen 
jár az Európai Unióban – derül ki 
abból az összesítésből, amelyet az 
Eurostat állított össze az ország EU-
elnöksége alkalmából.
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Pénteken nem marad el 
az oktatás
Bár csütörtök szabadnap, pénteken 
lesz tanítás az iskolákban – nyi lat-
kozta a Székelyhon érdeklődésére 
Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő. 

Egyelőre iható a szejkei víz

Ismét iható a szejkei forrás vize. A 

13A jelzésű országút melletti forrás 
nemcsak a székelyudvarhelyiek, 
hanem az átutazók körében is nép-
szerű, azonban tavasszal és ősszel 
a felszíni csapadék ki mutat hatóan 
befolyásolja a forrásvíz minőségét. 
Ilyenkor nem ajánlott fogyasztani a 
jellegzetes szagú gyógyvizet.
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• A gyors megoldások korában egyre érezhetőbb az 
elvárás, hogy egy nagyobb havazás után is akadály-
mentesen lehessen közlekedni, parkolni a városok 
utcáin. A sokak által elmarasztalt hóeltakarítás fontos-
sági sorrendek, géppark, felszereltség, szervezettség, 
és nyilván, időjárási viszonyok függvényében zajlik a 
székelyföldi városokban, változó áron. 5. oldal

A Székelyhon következő lapszá-
ma a január 24-i munkaszüneti 
nap (Moldva és Havasalföld 
1859-es egyesülésének ünnepe) 
után, január 25-én, pénteken 
jelenik meg. Ügyfélszolgálataink 
csütörtökön zárva tartanak.
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