
BorBoly közvitára készül, DuŞa és Platon PanaszkoDik

„Megvetett” románok
az ismeretlen Székelyföldön

Nemcsak mellőzi, hanem egyenesen megveti a Hargita megyei román nemzetiségű polgármes-
tereket Borboly Csaba megyeitanács-elnök – állítja Stelu Platon, Maroshévíz polgármestere. 

Szerinte az elöljárók magyar nyelvű meghívókat kapnak székelyföldi rendezvényekre, miközben 
azt sem tudják, mi az a Székelyföld. > 7. oldal

Román ajkú lakosok Maroshévízen. Közvitán mondhatják el, hogyan vélekednek, mik a percepcióik, előítéleteik, félelmeik a Székelyfölddel kapcsolatban fotó: burus jános botond

HiRdetéS

Elsöprő 
Zöld Ház-siker

Rendkívül sikeresnek minősítette 
a tavaly debütált Zöld Ház prog-

ram Hargita megyei fogadtatását 
Lőrincz Csilla, a programot irányító 
országos Környezetvédelmi Alap al-
elnöke. 1295 pályázatot Har-
gita megyéből nyújtottak be, 
amivel megyénk – a Zöld Ház 
programban benyújtott pályázatok 
terén – országos elsőnek számít.

Árvíz
Csíkkozmáson

Negyvenkilenc portán teltek 
meg a pincék, udvarok a teg-

nap délutáni felhőszakadás követ-
keztében Csíkkozmáson. A 
hegyről lezúduló víz több 
pallót is elvitt, 3,5 km köz-
ségi út megrongálódott. Sérültek, 
áldozatok szerencsére nincsenek.

CsaláDorvosi renDelők
bevételei

Nagy 
a szórásmező

Végül mégsem kapták meg a csa-
ládorvosok az egészségbiztosító 

pénztártól az igényelt finanszírozást, 
és bár a Családorvosok Országos 
Szövetségének egykori elnöke sze-
rint egy családorvos személyi jöve-
delmének havi átlaga 800–2000 lej 
körüli, több példa van havi 
20–40 ezer lejes jövedelemre 
is. Hargita megyében is több 
olyan családorvos van, aki havonta 
közel 12 500 lejt könyvel el.

inCiDens az eP-Ben

„Hé, beszélj 
románul!”

„Hé, beszélj románul!” – kiáltott 
rá román nyelven Sógor Csa-

ba RMDSZ-es európai parlamenti 
(EP) képviselőre kollégája, a román 
szociáldemokrata Ioan Enciu az EP 
Állampolgári jogok, bel- és 
igazságügyi szakbizottságá-
nak ülésén. Sógortól az ülés-
vezető spanyol szocialista képviselő 
kért bocsánatot az incidens miatt.

Pöfögéstől volt hangos 
Zeteváralja 542több téren is 

felmérték a legjobbakat
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Veszett volt 
a talált róka

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,2291ì
1 amerikai dollár USd 2,9734î
100 magyar forint HUF 1,5801ì
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A gyerekáldás 
és a kötelesség

A szeretet hangulatát kell vissza-
hozni a magyar közösségbe. Olyan 
vezetőkre kell cserélni a jelenlegieket, 
akik a teljesítmény mellett 
a szeretet értékét is előtérbe 
helyezik, akik nemcsak for-
mális rendszereket építenek, hanem 
közösséget is újraélesztenek. 
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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