
A felújított népi feredők nyomábAn

Kapunyitás előtt a Borsáros-fürdő
A környék építészeti jellegzetességeit szem előtt tartva újítják fel és korszerűsítik a hagyományos 
népi fürdőket Hargita megyében, az idén kilenc település tizenegy fürdőjének felújítását véglegesí-
tik. A projektet újabb tizenhat fürdő rendbe tételére is kiterjesztette a megyei tanács, de még nincs 

anyagi fedezet a megvalósításukra. A felújítások utolsó száz méteréhez ért gyógyturisztikai központok 
jelenlegi állapotáról, működéséről most induló sorozatunkban számolunk be. > 2. oldal

Fürdőző gyerekek Csíkszentkirályon. A munkálatok folytatását célzó egyeztetések holtpontra jutottak fotó: hompoth loránd

  fotó: dragoş asaftei

Miért ugat a kutya?
Románia elnöke szerint a 

hazai sajtó mindig a negatívu-
mokkal törődik, azokat eltúlozva 
szenzációhajhász módon 
tálalja, ezért oda se neki, 
miről írnak az újságok, 
mitől hangosak a televíziók hír-
műsorai. 
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  Hompoth Loránd

Öt sportfogadó iroda 
működik UdvArhelyen

Egyre többen 
fogadnak

Foci, tenisz, kézilabda, jégko
rong és megannyi más sportág 

eredményeit lehet megtippelni – 
Székelyudvarhelyen is immár öt 
sportfogadó iroda áll a sportbará
tok, játékos kedvűek rendelkezésé
re. Ezzel egy időben egyre inkább 
kezd visszaszorulni a lottótársaság 
egykor népszerű totója, a 
pronosport. Körképünkből 
kiderült, egyre több udvar
helyi próbál némi bevételhez jutni 
sportfogadásból. 

A jövő év ArcUlAtA

Pénteken nyit 
az „új” Penny 

Market
Új arculatot kap a csíkszeredai 

Penny. Az 1175 négyzetmé
ter eladási felülettel rendelkező 
boltot a napokban „szétszedik”, 
hogy belülről felújítsák, és a mul
tinacionális cég jövő évi arcula
tának megfelelővé alakítsák. A 
Penny munkatársaitól meg
tudtuk, hogy a terv szerint 
a munkálatokkal péntekig 
végeznek, akkor meg is nyitják 
újra kapuikat a vásárlók előtt. 

Képességi vizsgák 
után leépítés 3 4Ajándék a 101 éves 

Gyula bácsinak
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Cinema 3D:
egy lépés feljebb

hAzAi környezetben 
kezdenek Az UdvArhelyiek

Dobogós helyezés 
elérése a cél

Szombaton, szeptember 9én, el
kezdődik a férfikézilabdabajnok

ság. A Székelyudvarhelyi KC együtte
se az első fordulóban hazai 
környezetben lép pályára a 
Steaua ellen. A végső cél a 
dobogóra való kerülés, és ezzel euró
pai kupaszereplés kivívása.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2510ì
1 amerikai dollár USD 2,9992î
100 magyar forint HUF 1, 5413ì
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 hargitanépe 
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engedélykérés kilövésre

Azt sem tudják, 
melyik medve 

támadt
Az Abásfalván emberre táma

dó medve kilövésére kért en
gedélyt a homoródszentmártoni 
önkormányzat. Gondot jelent vi
szont, hogy egyelőre azt sem tud
ni, melyik medve „osztott ki 
egy atyamáriást”, az viszont 
biztos, hogy bocsa is van. A 
vadásztársaság nem tartja megol
dásnak az állat kilövését.
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