
„Ha a szakma felkarolná, akkor lenne igazán eredményes a munkánk”

Otthonteremtő nagycsaládi kaláka
Van, aki épp a vakolatot veri le, másvalaki kékre meszeli a mintás falat. Egy ifjú villanyt szerel, néhá-

nyan leltárt készítenek – ottjártunkkor tucatnyian szorgoskodtak Kászonaltíz jövendő tájházában. 
Kevés kivétellel egyetlen család tagjai: mégpedig a Kászonimpérről elszármazott Bodó Imre alezre-

des Magyarországon élő utódai. Hazatértek – ha csak egy hétre is. > 6. oldal

Bodó Imre a tájház kapuja előtt. „Megpróbáltunk segíteni ezen a szúette, molyrágta helyzeten”  fotó: mihály lászló

Szagos 
a rozmaring...

Jelentem – ha már kötelező 
–, tiszteletben tartom az elnök 
úr akaratát. (...) Ezért azt is 
kijelentem, hogy a válságot én e 
mai naptól kezdve ünne-
pélyesen rozmaringnak, a 
gazdaságot pedig – a prak-
tikusabb rövidítés kedvéért – ág-
nak fogom nevezni. 
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HIrdeTéS

Borszék

Épül a kezelőbázis
Több mint 22 millió lejből 

épül kezelőbázis Borszékon, a 
Hármasligetben. A munká
latok elkezdődtek, egyelőre 
a talajt cserélik, a kezelőköz
pont és wellnesscentrum megnyitó
ját 2013 nyarára tervezik. 

Unitárius ta-
lálkozó a Szejkén
Szombaton hagyományosan a Szej

kefürdőn tartják a XII. Uni
tárius Találkozót. Az ünnepség 
11 órakor a díszlovasok és a fú
vószenekar felvonulásával kezdődik. 

hatos lottó

ötös lottó

SzereNcSeSzáM: 3682148

Több mint ezren 
írták alá 

a beadványt
Közel 1400 csíkszeredai polgár 

írta alá azt a beadványt, ame
lyet zsögödi lakosok kezdeménye
zésére civil szervezetek juttattak el a 
városi és megyei önkormányzathoz, 
a rendőrséghez, a CFRhez, illetve 
az országutak felügyelőségéhez azt 
kérve, tegyék biztonságossá a 
zsögödi vasúti átjárót, illetve 
az annak szomszédságában 
lévő, nemrégiben újabb halálos gázo
lás színhelyévé vált gyalogátjárót. 

Biztonsági klauzula

Időszakosan 
leállítják 

a beáramlást
Az Európai Bizottság tegnap en

gedélyezte Spanyolországnak, 
hogy ideiglenesen korlátozza a román 
munkások hozzáférését a spanyol 
munkaerőpiachoz. A déleu
rópai országban bevezetett szi
gorítás 2012. december 31éig 
lesz érvényben. A korlátozások min
den szektorra és régióra vonatkoznak.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2855ì
1 amerikai dollár USd 3,0177 ì
100 magyar forint HUF 1,5539î

Következő lapszámunk 
augusztus 16-án,

kedden jelenik meg.


