
• A korábban távhőt előállító, fű-
tést és meleg vizet biztosító kazán-
házak jó része mára szükségtelenné 
vált a székelyföldi városokban. Jó 

esetben sikerült ezeket átépíteni, 
és egyesek új funkciót, rendeltetést 
kaptak, közösségi célokat szolgál-
va, de többet lebontottak, vagy 

romos, omladozó emlékei maradtak 
a megszűnt, versenyképtelenné vált 
távhőrendszereknek.

Átalakulóban, eltűnőben
Tornaterem, közösségi központ, raktár is lett a hőközpontokból

H I R D E T É S

APIA-támogatások: igénylések mától

Két és fél hónap áll a me-
zőgazdálkodók rendelke-
zésére, hogy benyújtsák 
idei egységes mezőgaz-
dasági támogatásigény-
lésüket a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökséghez (APIA). 

5. oldal

Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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3. oldal

Lepusztult kazánház belső tere az egyik székelyföldi városban. Mi legyen az újabb rendeltetésük?   ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• A  N A P  Í R Á S A I B Ó L

Megindokolt áremelés
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1979since

Számadatokkal alátámasztva 
indokolta meg a regionális víz-
szol gáltató Harvíz Rt., hogy miért 
kellett megemelniük a víz-és 
csa tornadíjakat. A 6,7 lejes köb-
méterenkénti díjat március elsejétől 
drágították meg, 7,18 lejre.

Szigorított iskolai 
beiratkozás
Hétfőn kezdődik az előkészítő 
osztályba való beiratkozás első 
szakasza. Bár sokáig úgy tűnt, a 
beiratkozás módszertanában nem 
történt változás, tegnap kiderült, 
hogy szigorítottak: idén kizárólag 
azokat a gyerekeket lehet iskolába 
íratni, akik december 31-éig betöltik 
hatodik életévüket.

Sok még a kérdőjel

Tanítási- és munkaszüneti nappá 
nyilváníthatják május 31-ét, a 
csíksomlyói pápalátogatás előtti 
napot Hargita megyében. Az erre 
vonatkozó kérést már továbbították 
az illetékeseknek – derült ki a 
katolikus egyház képviselőinek 
tegnapi sajtótájékoztatóján. 




