
KeréKpártolvajoK garázdálKodnaK CsíKszeredában

Meglovasított drótszamarak
Hiába kereste ott, ahol hagyta, kerékpárja helyén csak egy elvágott lakatot talált több csíkszeredai 

biciklibarát. Miután egy ideig nem jegyeztek bringalopást a városban, az utóbbi időben ismét felbukkantak 
a kerékpártolvajok. A rendőrség azt mondja, vizsgálódik. Eddig eredmény nélkül. > 3. oldal

Bringák biciklitárolóban. Az olcsó, kevésbé megbízható lakatok játékszernek bizonyulnak a kerékpártolvajok számára fotó: mihály lászló

VV-érettségi 2.0
Miért kell mindenki érettségi 

diplomával rendelkezzen? Vagy 
felsőfokú diplomával? Inkább a 
szakoktatásnak kellene visszaad-
ni a becsületét, mert ah-
hoz, hogy egy társadalom 
jól működjön, nemcsak 
diplomásokra, hanem jó szak-
munkásokra is szükség van.
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      Sarány István

CuKorbeteg fiatal
felnőttek táboroznak

Mezősályiban

Kamaszok  
Yuppi-burokban
Sem mobiltelefon, sem internet, vi-

szont annál több színes program, 
tartalmasra feszített kövér percek 
sokasága köti le annak a 35 fiatalnak 
az idejét, akik Me zősályiban, a cukor-
beteg ka maszok számára szervezett 
Yuppi Táborban vesznek részt. 
Az ifjak a kezdeti alkalmazko-
dási nehézségeken, az ismer-
kedésen és az első teljes programú 
napon is túl vannak.

az alKalmazottaK
nyilvántartásáról

Hogyan
továbbítódhat
a törzskönyv?

Három hét késedelem után vég-
re megjelent az alkalmazottak 

nyilvántartási törzskönyvére vonat-
kozó, augusztus elsejétől életbe lé-
pett újdonságok egyes eljárásait jó-
váhagyó miniszteri rendelet. Noha 
a törzskönyv továbbítására 
három mód is kínálkozik, 
a folyamat mégis a digitális 
aláírással ellátott elektronikus vál-
tozat használata felé tolódik.

Kezdődik
a kvalifikációs 

cselgáncs-világ-
bajnokság

Mától vasárnapig rekordme-
zőny és 13 magyar, illetve 7 

román csel gáncsozó részvételével 
rendezik a XXVIII., olimpiai kvali-
fikációs cselgáncs-világbajnokságot 
Pá rizsban, amely az ötkari-
kás kvótákért folyó versen-
gés legfontosabb állomása. 
A magyar szakvezetés két érmet vár 
a küldöttségtől, a románok egyet.

Nagy Attila bosszúja? 422Több pótérettségiző, 
mint eddig

2011. augusztus 23., kedd kÖzÉleti NaPilaP | XXiii. Évf., 162. (6076.) szám | 16 oldal ára 1 lej

Közelednek a forráshoz
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 hargitanépe 
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 fotó: jáNossy alíz

energiafüggetlenségre 
töreKszeneK

Napelemek 
a csokigyár tetején
Rövidesen napelemes rendszert 

üzemelnek be a gyergyóremetei 
END-IBO Kft. megyeszerte is-
mert házicsokigyártó üzemében. 
Laczkó Endre tulajdonos cége 
elektromosenergia-, illetve me-
legvíz-fogyasztásának 60-70 
százalékát kívánja fedezni a Napból 
jövő fényenergiával.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2611ì
1 amerikai dollár USD 3,9567î
100 magyar forint HUF 1, 5569î


