
Semmi baja, cSak a nyaka véreS

Patakfalván kötnek ki a lőtéri golyók?
Több ízben is előfordult, hogy a Székelyudvarhely melletti katonaság lőteréről gyakorlatozás közben kilőtt 

golyó a légvonalban négy-öt kilométerre található patakfalvi portákon landolt – állítják a helybéliek. Noha a 
patakfalviak tavaly egy tyúk nyakát átfúró golyóban kézzelfogható bizonyítékkal is szolgálnak, a kerekerdői 

01165-ös katonai egységnél azt mondják, mindez puszta spekuláció, a lőtér biztonságos. > 5. oldal

Egy állítólag a szomszédos katonai lőtérről származó töltényt mutat egy patakfalvi asszony. Hatótávolságon belül?

Politikusok a kanapén
Figyelembe véve, hogy Anto

nescu történelemtanár, múzeumi 
kurátor volt – elég meredek a lejtő 
addig, hogy a liberális vezető Szé
kelyföld brüsszeli képviseleti irodája 
kapcsán pár hete úgy fogal
mazzon: olyan régió, hogy 
Székelyföld, nem létezik, és a 
parlamenti ellenzék nevében vehe
mensen magyarázatot követeljen.
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Harmadik kiadáS

„Maxi” sztárok
a minidzsesszen

Komoly készülődés előzi meg 
Csíkszeredában a harmadik Mini 

Jazzfesztivált, hiszen idénre sikerült 
olyan húzó nevekkel és zeneka
rokkal színesíteni a programot, 
mint a magyarországi Benkó 
Dixieland Band vagy a romániai Luiza 
Zan & Jimmy Cserkész.

 GyermekmoSoly-proGram

Mesefigurák 
az óvodák falán

Idén 38 óvoda jelentkezett Hargita 
Megye Tanácsának Családprog

ramja részeként meghirdetett Gyer
mekmosolyprogramjára, melynek ke
retében színes rajzok kerülnek 
a pályázó óvodák termeinek, 
folyosóinak falára. A program 
idei kiadását tegnap délben indították 
a Cimbora Napközi Otthonban.

248 köbméter 
pünkösdi szemét
Többnyire fegyelmezettnek bi

zonyultak a csíksomlyói pün
kösdi búcsú zarándokai, keveset sze
meteltek. Három nap alatt – péntek 
estétől hétfő hajnalig – az 
AVE Hargita köztisztasági 
vállalat 30 alkalmazottja ösz
szesen 248 köbméter szemetet gyűj
tött össze. 

Bizonytalan a 
koalíciós többség
Az RMDSZ elnöke szerint a 

szövetség nem fogadhatja el a 
fejlesztési régiók átalakítását 
nyolc mamutmegyévé, és fi
gyelmeztetett: ha a PDL ra
gaszkodik a projekthez, gond lesz a 
parlamentben, nem lesz többsége. 

432Tízből hét végzős 
beszél jól magyarul
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Felcsíki–gyergyói 
gyereklakodalom

elköltöztetett medvék

Elhagyták anyjukat 
a tusnádi bocsok

Úgy tűnik, megszokták új élőhe
lyüket a Tusnádfürdőről egy 

hónappal ezelőtt egy Vrancea megyei 
erdőbe átszállított medvék. Bár any
juktól elszakadt a két medvebocs, és 
külön utakon járnak, a jeladók 
által küldött információk alap
ján a szakemberek azt mond
ják, nem valószínű, hogy a három jó
szág visszatér eredeti élőhelyére.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1732ì
1 amerikai dollár USD 2,8888ì
100 magyar forint HUF 1,5778ì

Távcsövekkel követhető 
a holdfogyatkozás
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