
Nem adja a 4000 hektárNyi erdőt Bákó megye

Tábori csend az Úz-völgyén
Még mindig függőben az Úz-völgyi tábor sorsa a Bákó megyével fennálló határviták miatt. Így egye-
lőre nem túl nagy annak az esélye, hogy a közeljövőben Hargita megyei kezelőhöz kerüljön a tábor, 

de az érintettek azt mondják: nem adják fel. > 2. oldal

Úz-völgyi idill. Bákó megyének 4000 hektárnyi erdős területet kellene visszaadnia Csíkszentmártonnak, de húzza az időt

Magyar-e a székely?
A közel százesztendős kisebb-

ségi lét, a kommunizmus agymo-
sása azonban megtette hatását, az 
identitástudat lazult. Az emberek 
viszont szeretnek tartozni 
valahová, s ha kötelékeik 
nem elég erősek, akár mes-
terséges identitást is kreálhatnak 
maguknak.
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      Sarány István

Beruházások
gyergyóremetéN

Pályázati 
pénzekből szépül 

a község
Épül-szépül Gyergyóremete 

köz pontja annak a négy pro-
jektnek köszönhetően, amely 
egy mással párhuzamosan zajlik a 
községben. A munkálatok során 
felújítják a község iskoláit, 
új egészségház épül, a haj-
dani községháza turisztikai 
központtá vedlik, megújul a park 
és még szökőkút is lesz.

iNfrastrukturális
fejlesztési program

Elodázzák
a Hargita megyei 

útfelújítást
Aligha valószínű, hogy még 

ebben az évben elkezdődnek 
az országos infrastruktúra-fejlesz-
tési prog ramban idénre tervezett 
útfelújítási munkálatok Hargita 
megyében. A fejlesztési mi-
nisztérium ugyanis újból 
kiírta a közbeszerzési eljá-
rást, ami tovább késlelteti a mun-
kálatok megkezdését.

kolozsvár táBlával
féNyképezkedtek

Magyarokat 
kísértek be 

a rendőrségre
Magyar állampolgárokat kí-

sértek be tegnap hajnalban 
a rendőrségre Kolozsváron „közer-
kölcs elleni vétség és csendháborítás 
gyanújával”, mivel a város bejára-
tánál fényképezkedni kezdtek egy 
magyar nyelvű „Kolozsvár” 
feliratú helységnévtáblával, 
amit egy ócskapiacon vásá-
roltak. Az előállítottak között van 
egy tízéves gyermek is.

Darabont Tallér – 
turistáink fizetőeszköze 542„A fellépés is egyfajta 

gyakorlás”
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Statikus mondja meg, 
mire használhatók a romok
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 hargitanépe 
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 fotó: mIháLy LászLó

Nem szüNtetNek meg 
osztályokat

Csak összevonások 
lesznek

Egyetlen Hargita megyei tanintéz-
ményben sem csökkent jelentősen 

a tanulólétszám, a tanfelügyelőség így 
nem tervez megszüntetni egyet sem. 
Annál több lesz ellenben az 
összevonás – vagyis a tanintéz-
mények közös adminisztráció 
alá tartoznak majd, de a gyerekeknek 
nem kell átjárniuk más épületbe.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2442ì
1 amerikai dollár USD 2,9768î
100 magyar forint HUF 1,5419î


