
A csAládorvosok nem engednek A negyvennyolcból

Mától fizetünk a konzultációkért
Hivatalosan mától fizetni kell a családorvosi rendelőkben nyújtott szolgáltatásokért.  

Az orvosok június elsejétől, amióta nem állnak szerződéses viszonyban az egészségbiztosító 
pénztárral, ingyen vizsgálták a hozzájuk forduló betegeket, most viszont – kevés kivétellel –  

a díjszabás mellett döntöttek. > 3. oldal

Fizetőssé vált rendszer: Hargita megyében 22 családorvos aláírta a szerződést, néhányan szolidárisak betegeikkel, de a többiek már csak pénzért vizsgálnak fotó: mihály lászló

illegális táborozók 

Szigorítottak az 
árusítás feltételein
Megjelentek az első gombászók 

a Gyerg yószentmiklóshoz 
kö zeli Pongrácz-tetőn. Az ön-
kormányzat idén jóval szi-
gorúbban lép fel az illegáli-
san gyűjtögetőkkel és árusítókkal 
szemben.

vásárhelyi táblAbíróság

Pert nyertek 
a pedagógusok

Sem idén, sem tavaly nem kaptak 
már száz euró értékű támogatást 

a pedagógusok, hogy munkájuk-
hoz szükséges didaktikai eszközö-
ket, könyveket vásároljanak, ráadá-
sul két évvel ezelőtt is csak 
negyedét kapták meg az 
ígért összegnek. Akik pert 
indítottak emiatt, már megkapták 
pénzüket.

szAbAdság téri sokAdAlom

Pünkösdre 
hangolt 

könyvvásár
Búcsújárók énekeskönyve, zarán-

dokcsomag, színes illusztrációk-
kal ellátott gyermekkönyvek, 
történelmi és antropológiai 
tanulmányok – színes a csík-
szeredai Szabadság téren berendezett 
könyvvásár felhozatala.

történelmi hAdjárAtok

Játékos időutazás
A természeti szépségekre, a gazdag 

történelmi és kulturális múltra 
való figyelemfelhívás a célja a Törté-
nelmi Hadjáratok elnevezésű 
programnak, mely során az 
érdeklődők biciklinyeregbe 
pattanva, illetve gyalogosan járják be 
a térséget.

kerékpáros körverseny

Magyar siker
Hargita megyén is áthaladt teg-

nap a 48. Románia Kerék pá r os 
Körverseny, Borszéken és Ma ros-
hé vízen sprintet, a Borszék-há gón 
hegy menést is rendeztek. A mezőny 
délután fél háromkor lépett be Gyer-
gyótölgyesnél és négy óra-
kor Csobotánnál hagyta el a 
megyét. A hatodik szakaszt 
a magyar Ora Hotels Team sportolója, 
Lovassy Krisztián nyerte.

Kilencből hat adóhivatal 
szűnik meg a megyében 85 6Bezárták a zetelaki 

mentőállomást
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Gyimesbe került 
az öreg gőzös
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1719ì
1 amerikai dollár USD 2,8435ì
100 magyar forint HUF 1,5683ì
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 hargitanépe 
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Hölderlin ist ihnen 
unbekannt?

A tárca szerint a fehér galléros 
bűnözőt arról lehet felismerni, hogy 
krétaporos a könyöke – de párhuza-
mot vonni a korrepetálást el-
titkolni is gyáva pedagógusok 
és a nyolc óránként több ezer 
euró csúszópénzt vederbe gyűjtő vá-
mosok között elég meredek.
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Burus János Botond
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