
Székelyföldi RegionáliS önkoRmányzati tanácS alakul

A közös fejlesztési régió előfutára?
Az RMDSZ Szövetségi Elnökségének kezdeményezésére május végéig megalakulnak a székelyföldi, a 
partiumi és a belső-erdélyi regionális önkormányzati tanácsok. A Hargita, Kovászna és Maros megye 

településeinek tanácsait összefogó RÖT a székelyföldi politikusok olvasatában fontos fejlesztési szerve-
zet lesz, amely akár kétezer önkormányzatis munkáját rendelheti egy-egy stratégia mögé.  > 10. oldal

Péter Ferenc, Szováta polgármestere. A háromszékiek a következő négy évben őt látnák szívesen a Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanács elnökeként fotó: mihály lászló

Hagyományőrzés 
kényszerből?

Nem várható lényeges változás 
a székelyföldi tulajdonviszonyok-
ban, így a mezőgazdaság struktú-
rájában sem – derül ki egy 
felmérésből. Az adatok azt 
mutatják, hogy az emberek 
eléggé kis hányada hajlandó eladni 
a földjét. A kérdés az, hogy miért?

3 11

Isán István Csongor
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ötös lottó

HiRdeTéS

SZEREncSESZáM: 9926324

Vitézavató 
Csíkszeredában

Vitézavató ünnepséget tartottak 
a csíkszeredai Millenniumi-

templomban, amelynek során újabb 
tagokkal bővültek a Történel-
mi Vitézi Rendhez tartozó er-
délyi törzsek: tizenhét taggal 
a Székely Törzs, illetve hét taggal az 
Észak-erdélyi Törzs. 

Összefogás 
a Mária Útért

A Mária Út kiépítésének fontos-
ságáról és az ügy érdekében tör-

tént összefogásról tájékoztat-
tak a megyei tanács, a Caritas, 
a Hargita Kö zös ségi Fejlesz-
tési Társulás és a Csíkszéki Erdélyi 
Kárpát-Egye sület képviselői. 

Esettanulmányi 
vetélkedő

Magyarországi és romániai 
egyetemek fiataljai – összesen 

18 csapat – mérték össze tudásukat 
hétvégén a Sapientián a Csíkszere-
dai Nyílt Esettanulmányi Verseny 
keretében. Az idei esettanulmány a 
csíkszeredai Hotel Salvator 
vendéglátóegység és a Jakab 
Antal Tanulmányi és Felnőtt-
képzési Központ fejlesztési lehetősé-
geiről szólt.

együtt játszottak, 
telt ház előtt 53215 cm-es hóréteg 

a Hargitán
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hargitanépe 

Ajánlatok és elvárások 
találkoztak

autóSpoRt

Szabó Gergő 
nyerte a Maros-ralit
Az időjárási körülmények miatt a 

tervezettnél rövidebb lett az or-
szágos ralibajnokság második futama, 
a Maros-rali. A versenyzők a 105,2 
kilométer gyorsasági szakasz helyett 
csak 53,4 kilométert teljesí-
tettek. A viadalt Szabó Gergő 
nyerte, a székelyudvarhelyi 
Ferencz Csaba és Pap Csaba páros a 
19-es géposztályban ötödik lett.
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valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,1208ì
1 amerikai dollár USd 2,8347ì
100 magyar forint HUF 1,5550ì

 fotó: bAlázs AttilA  
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