
Három film kapott fődíjat a 7. film.dok-on

Nyomot hagytak
108 alkotásból 67-et értékelt, és közülük háromnak ítélt oda nagydíjat a zsűri a szombati díjki-
osztó gálával véget ért 7. film.dok fesztiválon Csíkszeredában. A rendezvény, amely – mint el-
hangzott – idővel a magyar dokumentumfilm-szemle szeretne lenni, minden bizonnyal tartotta 

magát szlogenjéhez: nyomot hagyott. >  3. oldal

A legjobb film rendezőjének, az Alexandru Solomonnak járó díjat veszi át Titus Muntean (balra) Füzes Oszkár magyar nagykövettől fotó: mihály lászló

Az egységes 
képviselet

Erőforrásaink mened zsment
jének hatékony ságáról bármi
kor vitát nyithatunk, és illik 
is vitát nyitnunk, ha ag
gályok merülnek fel. Vi
szont a jogok megszerzé
sének fo lyamatát megállítani 
nem szabad.
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Isán István Csongor

Bárkit megállítHatnak
a közúton

Új jogszabály,
új hatóság

Új ellenőrző szervet hoz létre 
a kormány: a Közúti Szál

lítási Állami Ellenőrzési Fel
ügyelőséget. Ennek munkatársai 
bármilyen autót megállít
hatnak a forgalomban, és 
ha nincsenek rendben az 
iratok, a továbbhaladást is meg
akadályozhatja.

Kevés állás,
kevés érdeklődő
Székelyudvarhelyen 90, míg Csík

szeredában 69 állás közül vá
logathattak a hétvégi munkaerő
börzén a Hargita megyei frissen 
végzett, pályakezdő fiatalok. 
Azonban míg a munkaadók 
inkább szakmunkásokat, 
ad dig az érdeklődők irodai, diplo
más állásokat kerestek.

Egy híján száz 
kutyát

vittek a vásárra
A városi strand melletti sa

lakpályán tartották a Szent 
Mihálynapi hagyományőrző vá
sárt a hétvégén, amelynek egyik 
fő pillanata a helyi Póráz 
Klub által szervezett ku
tyabemutató és verseny 
volt. Egy híján száz kutyát nevez
tek be, a győztes egy kuvasz lett. 

Megyénkben 
51 medve lőhető ki 752Nyolc híd van

még hátra
A lilahagyma- 
lekvár titka
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 hargitanépe 
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 fotó: mihály lászló 

Kamionba 
csapódott

a vonat
Fel tehetően műszaki meghi

básodás miatt ragadt a csík
szeredai Rét utcai vasúti átjáró 
közepén egy Dolj rendszámú, 
sörrel megrakott kamion 
pénteken hajnalban, ami
kor a Madéfalváról Brassó 
felé tartó 4502es számú személy
vonat telibe találta. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3072î
1 amerikai dollár USD 3,1886î
100 magyar forint HUF 1,4875ì
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