
Székelyföld kerékpároS körverSenyén

Győzelemre törekszik a TCT
Tegnap este a csapatbemutatókkal hivatalosan kezdetét vette az V. Székelyföld Kerékpáros Körverseny. 

A Mikó-vár udvarán megtartott ünnepség után mától már a versenyé a főszerep. A hazai csapat 
– a Tusnad Cycling Team – vezetője, Novák Károly Eduárd bizakodó a verseny előtt. > 14. oldal

A Tusnad Cycling Team a tegnap esti bemutatón. Reménykedve vágnak neki a versenynek fotó: csíki zsolt 
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Válság szülte 
tolvajok

Az egyre nyomasztóbb gazdasági 
válság nemcsak az üzletek visz-

szaesett forgalmán, hanem az egyre 
gyakoribb bolti tolvajlásokban is 
tetten érhető. A székelyudvarhelyi 
nagyáruházak vezetői egybehang-
zóan állítják: megéri őröket 
alkalmazni, kamerarendszert 
működtetni, bár teljes egé-
szében így sem tudják megfékezni 
a jelenséget. 

david Cameron ígéri

Az ellencsapás 
úton van

David Cameron brit miniszterel-
nök tegnap felszólította a rend-

őrséget, „minden szükséges 
lépést” tegyen meg azért, 
hogy helyreállítsa a rendet 
Nagy-Britanniában, ahol már ne-
gyedik napja tartanak a zavargások.

Készülnek 
a tanévkezdésre

Nem állt le a munka a tanintéz-
ményekben a vakáció ellenére 

sem. Hargita megye minden tele-
pülésén tatarozzák az isko-
lákat, napközi otthonokat, 
óvodákat – közölte Ferencz 
Salamon Alpár, Hargita megye fő-
tanfelügyelője. 

BüntetéSt kaptak

Megállj
a pléhkrisztusnak
Engedély nélküli építkezés miatt 

büntetést rótt ki az Építési Fel-
ügyelőség a Gordon-tetőn elképzelt 
Jézus-kilátó kezdeményezőire, és az en-
gedélyek beszerzéséig felfüggesztette a 
munkálatokat. Tegnap a megyei fő-
építészi hivatal mellett műkö-
dő konzultatív testület és a Pro 
Temp Alapítvány képviselői 
találkoztak, de utóbbi nem hozta ma-
gával az övezeti rendezési tervet.

Csak jó magból lesz 
jó termés 82 3Öreg Ladán bukott 

a segély
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Szászt nem hívták, 
Kövér nem jön
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 hargitanépe 

 Látószögek
Talán csak egy elfogadható érv 

szól amellett, hogy nem mélyül to-
vább a nyomor: ha romlana a hely-
zet, előbb legelni – természetesen a 
közös agrárpiac szellemében tel-
jesen EU-konform módon 
– kellene megtanuljon a la-
kosság igen nagy százaléka, 
majd később csendben csoportosan 
halna éhen.
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 Hompoth Loránd

www.hargitaNEPE.ro

 illusztráció: bENEdEk-szÉkEdy lilla

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2620î
1 amerikai dollár USD 2,9629î
100 magyar forint HUF 1,5568ì

   internetes szavazásunk eredménye

Dézsmálják 
a termést a vadak
Apityóka- és kukoricaföldeket fel-

dúló vadak borzolják a gazdák 
kedélyeit. Noha a vadásztörvény sze-
rint a vadásztársaságok dolga 
megtéríteni a gazdáknak oko-
zott vadkárokat, a vadászok 
állítják: a helyzet kezeléséhez a gazdák 
partnerségére is szükség lenne.


