
Ismét eltűnt a tábla sólyom lászló nyergestetőI kopjafájáról

A tettesek ezúttal is ismeretlenek
Ismét ellopták ismeretlen tettesek a Sólyom László, akkor hivatalban levő magyar köztársasági elnök 
által, 2009 márciusában a Nyergestetőn állított kopjafáról az emléklapot. A csíkkozmási önkormány-

zat illetékesei jelentették az immár műanyag plakett eltűnését a rendőrségnek, illetve értesítették 
a Magyar Köztársaság csíkszeredai konzulátusát a rongálásról. > 2. oldal

A műanyag plakettet is elvitték a kopjafáról, ez kizárja azt, hogy fémtolvajokról lenne szó – inkább provokációra lehet gyanakodni fotó: hompoth Loránd

Salto mortale…
az eladósodásba
Önök szerint mégis kinek a 

lelkén szárad, ha családok so-
kasága ma azért alszik nyugta-
lanul, álmatlanul, mert a pár 
éve még ismeretlen árfolyamkoc-
kázat-fogalom ma több 
száz lejt vesz ki a családi 
költségvetésből? A legtöbb-
je ak kor nem gondolt válságra, 
kamatnövekedésre.
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    Domján Levente

Távlatokat nyitó
képzés Szentmártonban4 7 11Pityóka – a szociális

helyzet fokmérője
Bölöni Domokos – 
A nyughatatlan író

 hargitanépe 
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Újraélesztenék 
a kisvágóhidakat
Átfogó, minél több érintetthez 

elérő tájékoztató kampány ke
retében próbálja a helyi állattartó 
gazdák és vállalkozók figyel
mét felhívni a nemrég életbe 
lépett új, kisvágóhidak nyitá
sát könnyítő jogszabályra a megyei 
önkormányzat.

farkaslaka

Polgármesterként 
folytatná 

az alpolgármester
Írásban mondott le tisztségéről 

Kovács Lehel tegnap délben. Far
kaslaka MPPs alpolgár
mestere júniusban lépett ki 
a pártból, „mert nem látta 
benne az erőt, amivel a közösséget 
előre lehetett volna mozdítani”. 

hatos lottó

ötös lottó

SzereNcSeSzáM: 1094119

Várják
az egyetemek

a most 
érettségizőket

A nyári érettségi katasztrofális ered
ményei következtében ren ge teg 

szabad hely maradt az egye te meken. 
Körképünkben azt vizs gál juk, mi a 
helyzet a Hargita megyé ben 
működő karokon, illetve ki
helyezett tagozatokon. A most 
sikeresen érettségizők tandíjmentes 
helyekre is pályázhatnak.

kIlövésI hajtóvadászat
csíkdánfalván

Ismét emberre 
támadt a medve

Újból emberre támadt a med
ve Csíkdánfalván, vélhetően 

ugyanarról az egyedről van szó, 
amelyik a napokban kórházba jutta
tott egy személyt. A helyi va
dásztársaság megkapta a kilö
vési engedélyt, és lapzártakor 
még javában folyt a hajtóvadászat a 
veszélyes egyed kilövésére.  
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2306ì
1 amerikai dollár USD 2,9600ì
100 magyar forint hUF 1,5504î
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