
A lövétei önkormányzAt tulAjdonábA kerülnek A romos villák

Újjászületik a kirulyfürdői tábor
„Ez csak a kezdet! Néhány éven belül robbanásszerűen egy egészséges turisztikai élet alakul ki a tér-
ségben” – reagált Lázár Zoltán arra a hírre, miszerint egy hónapon belül a lövétei önkormányzat tulaj-
donába kerülnek a kirulyfürdői tábor villái. Lövéte polgármestere lapunknak nyilatkozva nem leplezte 

örömét, hiszen – mint mondja – három éve lobbiznak a cél érdekében. > 5. oldal

Pénzhiány miatt lepusztult villák a kirulyfürdői ifjúsági táborban. Lövéte visszaadná saját rendeltetésének a létesítményt fotó: mihály lászló

Mint egy falat kenyér
A mezőgazdasági termelés  

célirányos könnyűipari feldolgo
zóegységek nélkül, ma is és hol
nap is csak zsákos krumplit, 
nyers tejet és élősúlyban eladó ju
hokat és szarvasmarhá
kat fog tudni kínálni. A 
Hargita megyei vidéknek, 
mint egy falat kenyér, úgy kelle
nek a beruházási források.
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HiRDEtéS

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

erdélyben A Csíksomlyói
mAgyAr pAssió

A forrás tövében
Először játsszák erdélyi nézők 

előtt a Csíksomlyói magyar pas
siót, amely a magyarországi Evangéli-
um Színház és a Forrás Színház közös 
produkciójaként jött létre. 
Pataki András rendező, dra-
maturg a somlyói passió-ha-
gyaték fontosságára és mai mondani-
valójára hívja fel a figyelmet.

hatos lottó

ötös lottó
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tAnáCsülés
székelyudvArhelyen

Vízdíjat emeltek, 
betiltották 

a járdán parkolást
Soros havi ülését tartotta tegnap 

Székelyudvarhely önkormányza-
ta. Két RMDSZ-es tanácsos hiány-
zott, így a polgáriak dönt-
hették el, mi „megy át” és mi 
nem. A testület vízdíjat emelt 
és ráerősített a törvényre: tilos járdán 
parkolni.

Kötelező laKásbiztosítás

Vita a határidő 
körül

Elvileg két hét múlva járna le a kö-
telező lakásbiztosítási szerződések 

megkötésének határideje, az erre vo-
natkozó törvény néhány sza-
kaszának előírásaiból viszont 
az derül ki, hogy csak 2012 
augusztusában. Ettől függetlenül aján-
latos „bebiztosítanunk” magunkat.
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