
SzéleSedik az aSzfaltSzalag, mégSem repeSnek alcSíkon 

Keserű „európaiasodás”
Látványosan halad az E578-as jelzésű európai út alcsíki szakaszának felújítása. A munkálatok miatt a 
forgalom akadozik, azonban ez a kisebbik gond. Súlyosabb az, hogy az alcsíki falvak elöljárói keserű 

szájízzel vehetik tudomásul: nem éppen az történik, amit a tervekben ígért a kivitelező. > 2. oldal

Lovas fogatot előz egy autós Csíkszentmárton határában. Bár a szekér nem haladhatna az európai úton, nincs más lehetősége, így büntetés sem szabható ki  fotó: mihály lászló

Nyilvántartanak
A lehallgatás csak egyik módja 

az ember célzatos megfigyelésének, 
amely nálunk az államhatalmi 
szervek monopóliuma. Újabban mi 
magunk tárulkozunk ki a közösségi 
oldalakon, amiről talán nem vélet-
lenül jegyezte meg a szexu-
ális zaklatásért űzött vaddá 
vált Julien Assange, hogy a 
Facebook a legördögibb kémkedési 
módszer, amit valaha is kitaláltak.
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      Jakab Árpád

hatos lottó

ötös lottó

Két százalék: a tavalyinál is 
több a felajánlás3 4 6Goscom:

A jövő a távfűtésé
Gyergyószentmiklós: végeztek 
az első mesteriző hallgatók

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1254ì 
1 amerikai dollár USD 2,8965ì 
100 magyar forint HUF 1,5419ì

 hargitanépe 
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HiRDEtéS

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

urmÁnczy-ügy

Támogathatók 
az autonómia-

törekvések
Döntés született a csíkszeredai tör-

vényszéken: nem kell megcson-
kítani a Dr. Urmánczy Nándor Egye-
sület statútumát, helye van 
benne az autonómia-törekvé-
sek támogatásának is – adta 
hírül az egyesület ügyvédje, aki szerint 
a döntés végleges és visszavonhatatlan.

Hét érmet hoztak 
Franciaországból
Hét versenyzővel ment el Pá-

rizsba – Le Raincy negyedébe 
– Pantea Cornel, ahol 27. 
alkalommal került megren-
dezésre a nemzetközi ifjú-
sági cselgáncsbajnokság.

A színházi óra,
amelyben

sokat megtudunk
magunkról

Újból Gyergyószentmiklóson ren-
dez Bozsik Yvette, az egyik vezető 

magyar koreográfus. A Figura Stúdió 
Színház és az Udvarhely Táncműhely 
csapatával viszi színre Peter Handke: 
Az óra, amikor semmit nem 
tudtunk egymásról című pro-
dukcióját. Díszletként pedig 
Iványi Marcell Gyergyószentmiklóson 
és Szárhegyen forgatott filmje szolgál.

SzEREnCSESzám: 1734818
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