
tizenkét szakaszra kerül új aszfaltszőnyeg

100 kilométer megyei utat újítanak fel
Minden eddiginél nagyobb léptékű útmunkálatok kezdődnek hamarosan Hargita megyében: összesen 97,363 
km megyei utat újítanak fel a kormány Országos Infrastruktúra-fejlesztési Programja révén – közölte Hargita 

Megye Tanácsa. A szaktárca már hozzáférhetővé tette a programba foglalt utak listáját, a megyei önkormány-
zat pedig a gazdasági vérkeringés serkentését és a turizmus fellendülését várja a beruházástól. > 2. oldal

Aszfaltozó munkások Alcsíkon. Az útfelújítást célzó közbeszerzési eljáráson Hargita megyei cégek is részt vehetnek fotó: mihály lászló

Késett a repülő
A megkülönböztetett gondosko-

dás a kormányfőnek jár ki, nem pe-
dig a pártelnöknek – még akkor sem, 
ha történetesen az a párt kormány-
párt. Mint ahogy az sincs rendjén, 
hogy párttevékenység megkövetelte 
költségeket finanszírozzanak köz-
pénzekből. Ilyenképpen nem 
alaptalan az ellenzéki pár-
tok, illetve az egyes politikai 
elemzők és civil szervezetek által 
megfogalmazott kifogás.
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   Hecser Zoltán

hatos lottó

ötös lottó

Szigorúan ellenőrzik 
a kérelmeket3 4 11Átköltöztetnék 

az anyamedvét
Egyesület a remetei 
gazdákért

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1065î 
1 amerikai dollár USD 2,7655î 
100 magyar forint HUF 1,5493ì
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HIRDETéS

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

SzEREncSESzÁM: 9246763

három megyéből érkeznek

Kiállítás és vásár 
a búcsú alatt

A csíkszeredai sportcsarnokban 
június 10–12. között Székely-

földi termékvásárt és kiállítást ren-
deznek, amelyre Hargita, Kovászna 
és Maros megyei termelőket 
hívtak meg – közölte a vá-
sárt Csíkszereda város ön-
kormányzatával közösen szervező 
Civilek Háromszékért Egyesület. 

bővült a kínálat 

Újabb Székely 
hetek a Cora 
áruházakban

Sikerült megvetniük lábukat Ma-
gyarországon a székelyeknek, 

egész pontosan a székely termékek-
nek a Cora áruházláncban. A tavalyi 
siker meggyőzte a francia hipermar-
ket-hálózat vezetőségét, hogy idén is 
érdemes lesz megrendezni  a 
Székely heteket.  Tegnap több 
mint 170 termékkel a polco-
kon nyitották meg második alkalom-
mal az idei székelyföldi heteket. 
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megérkezett a támogatás

Szigetelik a főtéri 
tömbházakat

Elkezdődött az első tömbház szi-
getelése Gyergyószentmiklóson. 

A főtéri épületen helyi cég 
végzi a munkálatokat, ha-
marosan egy másik tömbház 
felújításának is nekilátnak. 


