
Lejárt a határidő, de még nincs kész a rendszer

Várat magára az e-adózás
Noha a törvény július 1-jei határidővel írja elő a megyeszékhelyek számára az elektronikus adófizeté-

si rendszer beindítását, Csíkszeredában még nem sikerült megtalálni a hatékony megoldást erre. 
Az egyik legnagyobb akadálynak a kezelési költségek felvállalása bizonyul. > 2. oldal

Helyi adó kifizetéséért sorban álló csíkszeredai lakosok. Kedvezőtlen elektronikus befizetés  fotó: csíki zsolt

12. mes

Megmutatni 
értékeinket

Értékeinket a helybélieknek is 
meg kell mutatni – vallják a Mí-

ves Emberek Sokadalmának szerve-
zői. Joggal: a hétvégi, tizenkettedik 
sokadalmon kevés udvarhelyi volt 
kíváncsi a kézművesek, nép-
művészek portékáira, s még 
kevesebben szerettek volna 
betekintést nyerni sajátos mestersé-
geink fortélyaiba. 

LezáruLt a csíki székeLy 
múzeum kiáLLítása

Vége lett 
a múmiáknak

A csíkszeredai Mészáros család 
volt az utolsó szemtanúja a Csí-

ki Székely Múzeum tegnap zárult 
időszakos kiállításának. A 
Magyar Természettudományi 
Múzeum által ingyenesen köl-
csönzött Rejtélyek, sorsok, múmiak 
című tárlatot 18 090-en látogatták.

vágta maksán

Nyeregbe pattant 
székelyek

Egy időközben kitört erős vihar 
miatt ugyan valamennyi fu-

tamot nem lehetett megtartani a 
szombaton a Maksa melletti Óri-
áspince-tetőn zajlott Székely 
Vágtán, az addigi eredmények 
alapján sikerült kijelölni, ki is 
képviseli a Székelyföldet a budapesti 
Nemzeti Vágtán. 

árvíz és jégeső okozott 
kárt szentmiháLyon

Megtelt a tölcsér
Méteresnél nagyobb árhullám 

höm pölygött le pénteken Csík-
szentmihályon, miután az Ajnád és 
Lóvész körül lezúdult esőt nem bír-
ták elvezetni a patakmedrek. Az árvíz 
több mint 250 gazdaságban tett kárt, 
megrongált 11 kilométer utat, és 5 
hidat, valamint száz pallót tett 
tönkre. Csíkszentmihály rossz 
helyzetben van, a környék he-
gyei által tölcsérszerűen körülölelt 
medence kijáratánál terül el.

Véget ért a gyimesi 
tánctábor 622Újranyílt 

a megyei könyvtár
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1,8 hektárral lesz 
nagyobb a sírkert

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2403î
1 amerikai dollár USD 2,9682ì
100 magyar forint HUF 1,5708î

5

3

 hargitanépe 

7

7

Mit gondolnak 
rólunk a románok?

Jó dolog, hogy a román tévéadók 
kezdtek figyelni a Székelyföldre, de 
ezeket a riportokat nézve rájöhe-
tünk, nagyon sok időnek kell eltelnie 
ahhoz, hogy normálisan 
tudják kezelni az informá-
ciókat. Vajon miért kell félni 
a Háromszék kifejezéstől, a Székely-
föld megnevezéstől? 
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

SzERENCSESzám: 3264033
 fotó: homPoth loráNd


