
Teljes emberT köveTel mindkéT feladaT

Mit vétett az a csoport,
amelynek óvónője igazgató?

Milyen fontossági sorrendet kövessenek azok az óvónők, akiknek a minisztériumi rendelet értel-
mében igazgatói feladatkö rük ellátása mellett csoportban, gyerekekkel is kell dolgozniuk? Természete-

sen a gyerekeket helyezik első helyre – ennek viszont a menedzseri munka látja kárát. > 3. oldal

Gyerekekkel foglalkozó igazgatónő-óvónő a csíkszeredai Aranyalma óvodában. Megbillenő egyensúly fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

Újabb vesszőparipa
Ha érdemes és biztonságos 

minden szempontból a kiter-
melés, akkor lépni is kell. És 
félre kell tenni az önös érdeke-
ket, mert nyilvánvaló, 
hogy elsődleges az ország 
érdeke. De ez az érdek 
nem írhat felül például uniós 
jogszabályokat.
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    Hecser Zoltán

kéT fronTon Harcolnak
a csíkiak

Három bowling 
csapata lesz
a megyének

Egy A és két B osztályos csapa-
ta lesz Hargita megyé nek az 

országos bow ling bajnokságban, 
Csíkszereda két, Székelyudvarhely 
egy gárdával nevezett a pontva-
dászatba. Az ország legidősebb és 
legfiatalabb leigazolt bowlingosa 
csíkszeredai, az A osztályban a csa-
pat hazai pályán október 
1-jén mutatkozik majd be. 
Az ifjúsági bowlingosok 
ősztől az egyéni pontvadászatban 
érdekeltek. 

bioeTanol- és biogáZgyár
épül gyergyóremeTén

Üzemanyag lesz 
a burgonyából

Hatmillió euró beruházással 
Gyergyóremete adhat ott-

hont az ország első bioetanol- és 
biogázgyárának. A székelyföldi 
bur gonya, kukorica és cu-
korrépa feldolgozására al-
kalmas üzem finanszírozási 
szerződését a gyergyói településen 
tegnap írták alá.

A Hópárduc  
talpra áll 642Sokallta a zsűri 

a filmeket
Önerőből alapoznak 
Ditróban
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aZ üZleTek nem,
de a lerakaT már kong

Virágválság 
Csíkszeredában
Bőséges virágfelhozatalt találtunk 

tegnap délben az általunk felke-
resett csíkszeredai virágboltokban, 
de a város szélén lévő nagybani for-
galmazónál üres volt a máskor 
virágokkal teli csarnok. Azt 
mondják, a holland virágokat 
szállító kamionok határon való feltar-
tóztatása őket is igen súlyosan érinti.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2902ì
1 amerikai dollár USD 3,1368ì
100 magyar forint HUF 1,4748ì

kéT Hónapon belül
cT is érkeZik

Munkateleppé 
változott
a kórház

A székelyudvarhelyi városi kór-
ház szinte minden pontján 

építő- és szerelőmunkások dol-
goznak. Az összes osztályon szé-
pítenek, modernizálnak, újítanak. 
Ha minden a tervek szerint halad, 
az év végére teljesen más ké-
pet kap majd az intézmény, 
melynek korszerűsítésére az 
elmúlt négy év során több mint 
tízmillió lejt fordítottak. 
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 hargitanépe 
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