
ÁtadjÁk az 
OrbÁn balÁzs-díjakat

Ezüst
plakett 
székely
kapu

mentésért
Idén először tüntetnek ki 
Orbán Balázs-díjjal olyan 
személyiségeket, akik az 
egységes Székelyföld-kép 

kialakításában, a térség sajá-
tos hagyományaira alapozott  
modernizációjában szereztek 
érdemeket. A kitüntetést Har-

gita megyéből elsőként Kovács 
Piroska máréfalvi pedagógus 
veheti át a székely kapuk vé-
delmében végzett értékmentő 

munkájáért. > 3. oldal
Kovács Piroska, a székely kapuk megőrzéséért dolgozó máréfalvi pedagógus. Elismerés értékmentésért fotó: kelemen gábor

Egy kinevezés  
kapcsán

Áprilisban Lăzăroiu még azt 
hangoztatta, hogy indokolt lenne 
Emil Boc távozása a kormányfői 
tisztségből, s helyébe egy 
technokratát kellene kine-
vezni. Ugyancsak április-
ban nem éppen hízelgően szólt az 
RMDSZ-ről. 
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 Hecser Zoltán

Interjú kOlcsÁr bélÁval

A tájékozott 
fogyasztó 

a legvédettebb
Míg az elmúlt években az élelmi

szertermékekre vonatkozó elő
írások terén volt gyakoribb a 
szabálysértés, tavaly a szolgálta
tások terén, különösen a hitel
szerződések kapcsán voltak gondok. 

Igyekeznek  
törleszteni a cégek
A februári 89,6 millió lejes szint

ről április végére 8 mil
lió lejjel csökkent a Hargita me
gyei cégek és magánszemélyek 
különböző állami költségvetésekkel 
szembeni járulék és adóelmaradása. 

kerékpÁrOs körverseny

Bolgár siker 
A címvédő Vladimir Koev győzel

mével ért véget a 48. Románia 
Kerékpáros Körverseny ötödik sza
kasza, mely ismét egy szökést köve
tően dőlt el. A csíkszeredai Tusnád 
Cycling Team sportolói a mezőnnyel 
értek célba, a csapat bolgár légiósa, 
Georgi Georgiev továbbra 
is a legjobban helyezett „szé
kely” kerekes. A hatodik sza
kasz rajtja Târgu Neamţon, az érke
zés pedig Marosvásárhelyen lesz.

40 nap, 900 kIlOméter

Alfaluban a Mária 
út zarándokai

A községbe érő Mária út zarán
dokainak köszöntésére tegnap 

délután három órakor meg
szólaltak az alfalvi harangok. 
A tizenöt fős csapat negyven 
nap alatt közel kilencszáz kilométert 
tett meg, 60 még előttük áll.

tízéves partnerség

KeletKözép 
Európában 

egyedüli hálózat
Jól működik a Gyulafehérvári 

Ca ritas otthoni beteggondo
zó szol gálata, annyira jól, hogy a 
nyugateurópai országokból, de 
Magyarországról is gyakran 
kérdezik: hogyan csinálják? 
Péter György igazgató sze
rint nincs semmi titok – csak össze
fogás szükséges hozzá.

862Nyári táborok: főleg 
kisiskolásokat vonzanak
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Teljesítményértékelés  
polcrendezéssel

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1544ì
1 amerikai dollár USD 2,8319ì
100 magyar forint HUF 1,5637ì

Székelyek  
rekordmagasban

 hargitanépe 

7

812

HIRDETéS

4

2


