
Több érdeklődő, minT amennyi ajánlaT

Diákmunka-nélküliség
A nyári nagyvakáció nem minden diák számára a felhőtlen szórakozás, kikapcsolódás időszakát 

jelenti, pontosabban nem minden diák szeretné, hogy csak ezt jelentse. A tanulásmentes hónapok 
egy részét ugyanis sokan szeretnék pénzkereséssel tölteni, ám ez Csíkszeredában keveseknek adatik 

meg, annak ellenére, hogy állami támogatás is létezik a diákmunkára. > 6. oldal

Nyári diákmunkát vállaló gimnazista. Egyre ritkább lehetőség  fotó: mediafax

hirdEtés

nincs harag

Épülhet a filagória 
Békés úton rendezte vélt vagy valós 

nézeteltéréseit a városi múzeum 
és az Eötvös József Szakkö-
zépiskola vezetősége. A két fél 
tegnap asztalhoz ült, és meg-
egyezett abban, hogy a továbbiakban 
kerülik a hevesebb médiás jelenéseket. 

kényszerpihenő

Öt napig szünetel 
az adóhivatalok 

tevékenysége
Az országos intézményrendszer 

átszervezése miatt nem fogad-
nak ügyfeleket június 30-tól július 
4-ig a Hargita megyei adóhivatalok. 
Az informatikai rendszer leállítása 
miatt azonban ez idő alatt 
nem működik a kincstár há-
lózata sem, így a kincstári 
számlákra sem pénzt feltölteni, sem 
pénzt továbbutalni nem lehet. 

Megmarad Har-
gita és Kovászna?
Bár a PD-L változatlanul ragasz-

kodik az „óriásmegyék” gondo-
latához, már hajlandó lenne 
elfogadni egy külön megol-
dást Székelyföld számára. E 
szerint Hargita és Kovászna megye 
továbbra is megőrizné státusát.

három falu gondnoka

Mindent intéz, 
amit kell

Péter Mária személyében újabb 
falugondnok kezdi meg tevé-

kenységét július 1-jétől Hargita 
megyében. Az ifjú hölgy 
céljai között szerepel, hogy 
megkönnyítse életét a köz-
ségközponttól, Gyergyótölgyestől 
távol, elszigetelten élő lakóknak.adomány udvarhelyen

Kerekes székekkel 
segítettek

a mormonok
A mormon felekezetek legnagyob-

bika, Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza romániai 
misszionáriusai tegnap hu-
szonnégy kerekes széket ado-
mányoztak a székelyudvarhelyi 
Sirály Mozgáskorlátozottak Sport-
egyesületének.  

diákok 
alkottak 42 3éjszaka 

a múzeumban
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harmóniában régészeti 
látványosság és funkcionalitás

115

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,2517ì
1 amerikai dollár Usd 2,9596î
100 magyar forint hUF 1,5905ì
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 hargitanépe 

Mondani lehet
A mostani történések újólag 

arra engednek következtetni, hogy a 
kapkodás, az átgondolatlanság va-
lóságos kísérőzenéje egy olyan folya-
matnak, amely még akkor, 
azaz 2009-ben gyorsnak és 
operatívnak ígérkezett, de 
utólag kiderült, hogy az elképzelé-
sek nem igazolódtak be.
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        Hecser Zoltán


