
Cigánytábor békényfőn

Ennek isszuk meg a levét
„Itt sátrazunk, kokojzát szedünk. Az ivóvizet fennebbről hozzuk, csak nem gondolja, hogy innen  
iszunk, ahol egymás hegyén-hátán vannak a sátrak?” – kérdez vissza egy bölcs áfonyaszedő,  

aki századmagával telepedett le Békényfőn. Amellett a patak mellett, amelyből  
Gyergyószentmiklós kapja az ivóvizet. > 4. oldal

Áfonyaszedők sátoroznak a Békény partján. Felkavart vizek fotó: balázs katalin

hirdetés

Pereskedés 
március 15. miatt
Bírósági döntés érvénytelenítette a 

helyi önkormányzat határozatát, 
amellyel március 15-ét igyekez-
tek hivatalos ünnepnappá nyil-
vánítani Székely udvarhelyen. 
A polgáriak és a zöld párti tanácsos azt 
közölte, fellebbezni fognak. 

Szeptembertől 
átszervezés

A Lazarus-házban 
teszik le az esküt

Befejeződött a csíkszeredai La-
zarus-ház felújítása, a 

magyar Főkonzulátus kedd-
től itt tartja az állampolgár-
sági eskütételeket. 

erdélyi konzultálók

Sok kihalt 
portát találnak

Nem ütköznek különösebb aka-
dályokba az Erdélyi Konzul-

táció kérdezőbiztosai, akik a mun-
ka kétharmadát már el is végezték, 
és július végén hozzá is lát-
nának a begyűjtött adatok 
feldolgozásához. Elszomorí-
tónak tartják viszont, hogy vidéken 
rengeteg üres portát találnak.

áthelyezéSek 
a katolikuS egyháznál

Idén nem jön 
újmisés pap

Kevéssé érinti a Hargita megyei 
plébániákat az idei papi áthe-

lyezés. A Szent Istvánról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtarto-
mányban sorra kerülő válto-
zások viszont a csíksomlyói 
kegyhelyen szolgálatot teljesítő ba-
rátokat is érintik.

tuSványoS 

Elmennek az új 
állampolgárok?

Áldással, számmisztikával, a nem-
zetnek mint értéknek a kihang-

súlyozásával, a kettős állampolgárság 
előnyeiről és hátrányairól tartott 
beszédekkel vette kezdetét tegnap 
Tusványos. A megnyitóbeszédek egy-
másra alapozva vezették fel az 
idei tábor lényegi mondaniva-
lóját, az Összenő, ami összetar-
tozik mottó ernyője alatt szervezett 
programok jelentőségét.

A biztosítottak érdekeit 
a pénztár képviseli 114 5Kevesebb lesz a chips
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Városszéli figyelőszemek
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2430î
1 amerikai dollár USD 2,9869î
100 magyar forint HUF 1,5750ì
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 hargitanépe 

Dilemmák
A jámbor állampolgárnak újabb 

dilemmája támadhat, fizesse-e ki 
a büntetést vagy forduljon az igaz-
ságszolgáltatási szervekhez annak 
semmissé nyilvánítása érdekében? 
Egyáltalában érdemes-e pe-
reskedni? De mi történik ak-
kor, ha ne adj’ isten az a bíró 
is úgy vélekedik, hogy a határidő 
július 15., esetleg augusztus 6.?
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   Hecser Zoltán


