
a Székely konyha egyeSület SegítSégével

Gazdasszonyból üzletasszony
Idén már szervezetten tevékenykedhetnek azok, akik piacra szánják a hagyományos, házi ízeket. 

A Hargita megyei gazdasszonyok idén májusban egyesületbe tömörültek, és most 
kihasználhatják a Székely Konyha Egyesület nyújtotta lehetőségeket. > 3. oldal

Házi lekvárok a vásárban. Piacot hódítanának a gzdasszonyok fotó: domján levente

  fotó: domján levente

Gazdaságélénkítés
Az igazi kérdés az, hogy mi-

lyen helyi akadályok vannak a 
gazdasági fellendülés útjában? 
Anélkül, hogy erről hatásta-
nulmányt készítenénk, 
szembeötlő a széttörede-
zettség a termelésben, és 
az alacsony kompromisszumra 
való hajlandóság.
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Isán István Csongor

a jobb oktatáSI 
minőség érdekében

Húsz 
tanintézményt 
ellenőriznek

Egy hónapig tart az az ellenőrzés, 
amelyet a Román Közoktatás 

Minőségbiztosító Ügynökségének 
munkatársai a humánerőforrás-
fejlesztése operatív program kere-
tében végeznek 20 Hargita 
megyei tanintézményben. 
A cél: a különböző oktatási 
szinteknek megfelelő kritérium-
rendszer kidolgozása.

TermészeTbe visszaTérő 
alfalvI fIatalSág

Új turistaösvények
36 kilométernyi turistaösvény 

építését tervezte az Alfalvi 
Fiatalokért Egyesület, de végül 
50 kilométer lesz belőle, s mind-
ezt megfejelik még egy tá-
jékozódásiverseny-pálya épí-
tésével. A turistavonzó be-
ruházást a megyei és a helyi tanács 
támogatta.

A sajté lesz 
a főszerep 952VI. Őszi Hadjárat 

Homoródmentén
104 éves Székelyudvarhely 
legidősebb asszonya
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HIrdetéS

őszi bőrbeTegség- 
megelőző kezelés

Fürdőkúrára 
fogták a juhokat
Anyári legelőkről való leköltö-

zés után immár a juhok bőr-
betegség-megelőző tisztítókúrája 
foglalja le a Hargita megyei juhos- 
gazdákat. Az állatok tegnapi 
– féregtelenítést, bőrbeteg-
ség-megelőzést szolgáló – kö-
telező fürdetését Csíkszentsimon 
határában követtük.

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3144î
1 amerikai dollár USd 3,2451î
100 magyar forint HUF 1,4358î

a resTiTúciós bizoTTság 
Tagjai a vádloTTak

Megkezdődött 
Romániában 
a Mikó-per

Megkezdődött Romániában 
a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium épüle-
tének visszaszolgáltatása 
nyomán indított per, 
amelyben a restitúcióról döntő 
bizottság tagjai a vádlottak.
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 hargitanépe 


