
Huszárparádéval színesített toborzót tartottak Felcsíkon

Rendhagyó történelemóra lóhátról
Zsinóros, pitykegombos huszárgúnyában, hangos patkócsattogással a történelem vonult be lóháton 

néhány órára a felcsíki falvakba. A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület tagjai az elmúlt két év 
hagyományához híven – Alcsík és a Kászonok után – idén ebben a kisrégióban is bemutatták, 

miként is folyt egykor a katonatoborzás. > 6. oldal

Verbunkozó fiatalok a csíkszentdomokosi huszárbúcsúztatón. Árvalányhajas kalap helyett ezután huszársisak dukál fotó: mihály lászló

A munkaerőpiac 
mosópora

Aki hozzájárulások és teherválla-
lás nélkül akar boldogulni, az vállalja a 
következményeket – a visszásság viszont 
ott türemkedik ki, hogy a jelen-
legi körülmények között sok 
vállalkozó nem azért dolgoztat 
feketén, hogy spóroljon, hanem azért, 
hogy egyáltalán a piacon maradjon.
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Burus János Botond

hatos lottó

ötös lottó

Hirdetés

sZerenCsesZÁM: 5239567

bűnvádi eljárás indulhat

Vakolatdarab 
hullott a fejére

Súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba pénteken este azt a 16 

éves lányt, akinek egy épület hom-
lokzatáról leszakadó vakolatdarab 
esett a fejére Csíkszeredában. 
A diáklány a Pe tőfi utcában, 
a Miron Cristea Kulturális 
Központ előtti padon ült, amikor 
bekövetkezett a baleset. 

emlékezés, tiltakozás 

Alfaluban elítélik 
az erőszakot

Kereszt alakban elhelyezett mé-
csesek, Csala Zsolt fényképe 

István pap szobrának lábánál – a 
családtagok és alfalvi fiatalok 
emlékeztek pénteken este az 
alpolgármester meggyilkolá-
sára, és szavak nélkül tiltakoztak az 
erőszak ellen.

villamosítási program

Ősszel lehet áram 
Sikaszóban

A korondi elektromos hálózat 
bővítéséről is döntés született a 

megyei tanács pénteki, zetelaki 
kihelyezett ülésén, ahol az is el-
hangzott: Sikaszóban az idén 
kigyúlhatnak a fények. 

Összeszedték mások 
szemetét 3228000 lucfenyő-

csemetét ültettek
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hargitanépe 

Több férőhelyes lesz 
az uszoda

Ünnepnapja október 22.

A pápa boldoggá 
avatta II. János Pált
Boldoggá avatta elődjét, a néhai II. 

János Pált tegnap XVI. Benedek 
pápa a vatikáni Szent Péter téren több 
százezer ember részvételével tartott 
szentmisén. II. János Pált halála után 
mindössze hat évvel és egy 
hónappal avatták boldoggá. 
Több mint egymillió zarán-
dok érkezett Rómába a nagy jelentő-
ségű egyházi esemény alkalmából.

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,0744î
1 amerikai dollár Usd 2,7408î
100 magyar forint HUF 1,5439î
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