
Téves riaszTás

Nem a spanyol uborka a vétkes
Európa-szerte pánik közeli állapotot, Spanyolországban pedig enyhe gazdasági megingást váltott 
ki az a németországi laboratóriumi eredmény, amely az ibériai országból származó import uborkát 

tette „felelőssé” az egész kontinensen terjedő súlyos járványért. Az óvatosság Csíkszeredába is be-
gyűrűzött: mind a zöldségpiacon, mind a bevásárlóközpontokban több vásárló is érdeklődött, honnan 

származik az uborka. Pedig, mint azt az élelmiszerbiztonsági szakemberektől megtudtuk, Hargita 
megyében egy percig sem állt fenn fertőzésveszély. > 3. oldal

Piaci árus Csíkszeredában. Nem ad okot aggodalomra fotó: mihály lászló

Gyermeknap
és infantilizmus
Hihetetlen, hogy ez az iro-

da mennyire kiverte a biztosí-
tékot Bukarestben, máson sem 
lamentál a nemzetféltő sajtó és 
a politikum, mint hogy a nem-
zet testén újabb sebet ejtettek az 
irredenta magyarok. S azt sem 
átallották megjegyezni, hogy az 
irodát ugyanazok a me-
gyeitanács-elnökök szor-
galmazták – és pénzelik! 
–, akik elsőként kérték az „ungur” 
állampolgárságot. 
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 Sarány István

Brüsszeli KépviseleT

Maradjanak távol 
a magyar 

hivatalosságok
Ma nyílik meg a Székelyföldi 

Képviseleti Iroda Brüsszel-
ben, a Magyar Régiók Házában. Az 
esemény a román pártok ellenkezé-
sét váltotta ki, a külügyminisztéri-
um tegnap bekérette a bu-
karesti magyar nagykövetet 
és magyarázatot kért, hogy 
miért ad helyet egy magyarországi 
iroda a képviseletnek. 

széKelyeK a magasBól

„A Cho Oyu 
megvár”

A hegymászáshoz nem elég a ki-
tűnő fizikai erőnlét, fontosak 

az egészségügyi ismeretek, az orvos 
jelenléte a csapatban és a tűrőképes-
ség: foglalta össze tömören tapasz-
talatait Sükös József csíkszeredai 
hegymászó, aki múlt pénteken ért 
haza Tulit Zsomborral a 
Cho Oyu-csúcs meghódítá-
sára szervezett expedícióról. 
A Székelyek a magasban másik két 
tagja ma érkezik.
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Iskola Somlyó, Csíkszereda 
és Taploca találkozásánál

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1208ì
1 amerikai dollár USD 2,8571î
100 magyar forint HUF 1,5415ì

A jó szalonnának 
mindig lesz piaca

 hargitanépe 
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