
Gyerkó LászLó szenátor a versenytanácsba iGazoLna

Időközi választások várhatók Csíkban
Választások várhatók november végére a csíki szenátori körzetben. Gyerkó László szenátor 

megpályázta a versenytanácsi tagságot, az RMDSZ támogatja ebben. Ha Traian Băsescu államfőnek 
nem lesz ellenvetése, akkor a csíki politikus megkaphatja a tanácsosi tisztséget, ebben az esetben 
le kell mondania szenátori mandátumáról. Információink szerint az RMDSZ jelöltje a választásokon 

Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár lesz. >  3. oldal

Gyerkó László nagyobb kihívást lát a versenytanácsi tagságban, mint a szenátusi tevékenységben  fotó: mihály lászló

Tízes!
Merem hinni, hogy Hargita 

megyében a vizsgaeredmény a való-
ságot tükrözi. Az országos valóságot. 
Hogy az érettségi nem csupán ennek 
a generációnak az érettségét 
bizonyította, hanem az ok-
tatási rendszer egészét. S a 
vizsga – diáknyelven szólva – ha-
talmas bukta volt! Buktából tízes!
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      Sarány István

turnévaL induL az évad

Magyarországra 
viszik

az Örökséget
A történelmi Csík vármegye fel

lelt hagyományaiból összeál
lított műsorával, az Örökség című 
táncjátékkal indul magyaror
szági turnéra a Hargita Nem
zeti Székely Népi Együttes. 
Az előadássorozattal indul az évad 
ebben a kulturális intézményben.

Jobban van 
a medvetámadás sérüLtJe

Majdnem 
tragédiába fulladt 

a horgászás
Jól van az a hatvanhét éves szé

kelyudvarhelyi férfi, akit pénteken 
este szállítottak a székelyudvarhelyi 
sürgősségre, miután medve támadt rá 
és okozott sérüléseket. Az idős férfi, 
aki Abásfalván töltötte a hétvégét, a 
Homoródpatakban horgászott, ami
kor rátámadt a medve. A sze
rencsének köszönheti, hogy 
életben maradt, de maradan
dó sérüléseket szenvedett, jelenleg az 
udvarhelyi kórházban ápolják.

kevés HarGita meGyei céG 
élt eddig a lehetőséggel

Könnyített 
adósság-

átütemezés
Jelentős könnyítéseket tartalmaz 

az állami költségvetéssel szembeni 
adótartozásátütemezés módosítása 
kapcsán született jogszabály. Mint 
megtudtuk, a Hargita megyében 
adósságot jegyző 4500 cég és ma
gánszemély közül a korábbi feltéte
lek mellett eddig csupán 51
en próbáltak élni a lehető
séggel. A büntető kamatok 
terén kapott könnyítések azonban 
növelhetik az érdeklődők számát.

80 éves a csíksomlyói 
kegytemplom orgonája643Differenciált szintű 

érettségire lenne szükség
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Kirándulás fogyatékos 
gondozottaknak
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 hargitanépe 
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 fotó: mihály lászló

Kötelező labor-
vizsgálatokra 

küldött óvodások
Tanévkezdés előtt kötelező a ga

ratváladék és székletvizsgálat a 
gyerekeknek – hozták a szülők tu
domására a csíkszeredai óvodákban, 
napközikben. Az intézkedést 
azért vezették be, hogy még 
a tanítás megkezdése előtt ki
szűrjék a beteg gyerekeket, akik eset
leg megfertőznék társaikat. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2429ì
1 amerikai dollár USD 3,0025ì
100 magyar forint HUF 1,5298î


