
Kis Késéssel, de jó ütemben halad a 123a jelzésű megyei út javítása

Meglepetéseket tartogat a terep
Megközelítőleg negyvennapos késést számol a kivitelező cég a 123A jelzésű megyei út 

javítási munkálataiban. A módosított terv beüzemelésével várhatóan szeptember 15-e után 
behozzák a lemaradást. > 2. oldal

Szélesítik az Olt hídját Csíkszentkirályon. Jobb később, mint soha fotó: hompoth Loránd
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CsíKszentdomoKos

Kigyulladt csűr
Egy, a Marosfő felé vezető főút 

mentén található portán 
gyulladt ki a csűr, a lángok 
veszélyeztették az ingatla
non található közeli asztalosmű
helyt, illetve a családi lakóházat is.

sajtKészítés
és szabad élet

a Kalonda-tetőn

Senkivel
se cserélnének

Az állattartás mellett egyre in
kább a professzionális kecs ke

sajtkészítés terén találja meg számítá
sait Zsombori István, a Korond 
és Farkaslaka közötti Kalonda
tetőn három éve tanyát építő 
gazda. A sajtkészítést magyarországi 
manufaktúrákban tanulta.

Kiemeltek lesznek  
a MOL ligás csapatok6 8 14Légkalapács töri 

a szocialista múltat
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Túl néznek  
a fákon
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Pénzt kell áldozni 
az olcsóbb fűtésre
Vízszintes elosztási rendszer, saját 

fű tésszabályzó és mérő segíthet 
abban, hogy olcsóbb legyen Gyer
gyó szentmiklóson a távhő. 
Ehhez azonban nem kis 
ös szeget kell beruházzon a 
tömb házlakó, ráadásul csak lépcsőhá
zi egyetértéssel valósulhat meg. 
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 hargitanépe 

Szeretetmorzsa
Pénzünkkel arányosan emberi 

értékeinkből is kifogyunk. Pedig ín
séges, embert próbáló időkben, mint 
amilyent most is élünk, éppen az ösz
szefogás, egymás segítése volt koráb
ban jellemző ránk.

Most nem.
Sietünk, fittyet sem há

nyunk egymásra, nem törő
dünk más bajával. Irigy, hitvány, 
önző lett a világ.
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        Jakab Árpád

 fotó: domján Levente

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2228ì
1 amerikai dollár USD 2,9244î
100 magyar forint HUF 1,5559ì

medvetámadás, vadKár

A kárfelmérők 
alig győzik 
a tempót

Augusztus derekától olyan mér
tékben megnőtt a megye kü lön

böző területeiről jelentett vad károk 
száma, hogy a felmérést végző szak
embereknek ko moly gondot 
okoz valamennyi hely színre 
eljutni. Ezzel párhuza mo san a 
mentősök a medvetámadások számá
nak növeke déséről beszélnek.
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Antal távozik
a táncműhelytől

A nyári szünetet követően, au
gusztus 22én az Udvarhely 

Táncműhelynél is elkezdődött az új 
évad. Négy plusz egy új produkció
val rukkolnak elő, és lesz Össztánc 
ősszel, illetve Tánc Tavasza 
is. Házuk tájáról rossz hír, 
hogy egyik alapemberük, 
Antal József bejelentette: visszalép 
a színpadi élettől.


