
A szAkemberek csAk tAlálgAtják Az okokAt

Egyre több az „ottfelejtett” újszülött
Idén az első félévben több kórházban hagyott újszülöttet és kisgyereket kellett a gyermekvédelmi 

rendszerben dolgozó nevelőszülőkhöz helyezni, mint a tavaly egész évben – derül ki a gyermekjogvé-
delmi igazgatóság statisztikáiból. Az okokat csak találgatják a szakemberek. > 3. oldal

Elhagyott csecsemők a megyei kórház szülészeti osztályán. Megmagyarázhatatlan tettek fotó: mihály lászló

Szűkül az APIA 
ügyfélfogadási 

programja
Változik a Hargita Me

gyei Mezőgazdasági 
Ki  fizetési és Intervenciós 
Ügy  nökség (APIA) ügyfélfogadási 
programja. 

Mentőöv pótérettségire

Ingyenes korrepe-
tálás románból

Készek segíteni a román pót
érettségire készülőknek a Sa

pientia – EMTE román sza
kos diákjai. A mentőövnek 
szánt korrepetálás számukra 
kiváló szakmai gyakorlatot, hivatá
sukra való felkészülést jelent.

Csak az Mpp-s tanáCsos 
MandátuMát igazolták 

Az egyik bejutott, 
a másik nem

Mégis napirendre tűzte Portik 
Csaba RMDSZes tanácsos

jelölt mandátumának igazolását a 
gyergyószentmiklósi tanács a 
tegnapi soros ülésén, azonban 
a jelöltnek a titkos szavazáson 
nem sikerült összesítenie a „validálás” 
elnyeréséhez szükséges fele plusz egy 
szavazatot.

Míves eMberek 

Sokadalom miccs 
és kóla nélkül

A soron következő hétvégén ren
dezik meg a 12. Míves Emberek 

Sokadalmát a Székely Támadt Várban. 
A jó időben és sok látogatóban 
reménykedő szervezők idén 
számos partnerre, támogatóra 
találtak, így gazdag és változatos prog
rammal igyekeznek előrukkolni. 

Az ihlető tisztáson
gyülekeztek tegnap a sátorhalmok 
a kászonaltíz melletti tiszástőn. a 
tizenhatodik Minimum party alko-
tótábor és szakmai fórum szilár-
dan őrzi helyét még akkor is, ha 
nehezen megközelíthető.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Kimosott utakon törettük ösz
sze az autónkat, hogy kijussunk 

Tiszástőre, a mesebeli tisztáson meg
húzódó Minimum Party táborba. 

folytatás a 6. oldalon

„A liberalizmus rettenetesen 
nagy kihívása a nacionalizmus” 112 4Az esős idő ellenére is 

haladnak
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Nem kérnek 
a bódékból
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2323î
1 amerikai dollár USD 2,9227î
100 magyar forint HUF 1,5808î
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 hargitanépe 

Munkavállaló
és alkalmazott

Melyik az a szakmunkás példá-
ul, amelyik egyetértene ezzel az „át-
minősítéssel”? És melyik az a mun-
káltató, amelyik vállalná 
egy ilyen eljárás kockázatát? 
Tehát valahol máshol kell 
keresni a nagyarányú munkaszer-
ződés-felbontás okait.
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   Hecser Zoltán

 fotó: darvas bEáta


