
Élnek a tanügyi törvÉny nyújtotta lehetősÉggel

„Az állás megvár”
Abban a reményben, hogy az éves fizetés nélküli szabadság után is meglesz a tanügyben 

a munkahely, több Hargita megyei pedagógus is él az egyes számú tanügyi törvény nyújtotta 
lehetőséggel, és megy külföldre, ahol nemcsak dolgozik, de keres is. > 3. oldal

Órarendet tanév elején táblára író diáklány. Lesz órát tartó tanár is? fotó: mihály lászló

 fotó: Rtl Klub / báRsony bence

Valóság, virtuálisan
A román társadalomból már 

pedig pontosan a vállalkozói szel
lem hiányzik. Nagyon kevesen 
merik kockáztatni, céget, egyéni, 
családi vagy valamilyen más kis
vállalkozást alapítva saját 
kezükbe venni a bevétel és 
jövedelemteremtés eszkö
zeit. Aki mégis, az kényszerből 
teszi.
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  Domján Levente
Az álmokat 
merni kell 

megvalósítani
Túljutott a válogatón és bekerült 

a legjobb 24 közé az RTL Klub 
televízió X-Faktor te hetségkutató 
műsorában a borzonti Baricz Ger-
gő, a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem hallgató-
ja. Gergő nemrégiben itthon 
járt, és sikerült néhány kérdés erejéig 
szót váltanunk vele.

huszártalálkozó És öku-
menikus istentisztelet

Megemlékezés 
a Kolos-tetőn

Az aradi tizenhárom vértanúra 
és Horthy Miklós Csíksze-

redába való bevonulására 
ökumenikus istentisztelettel 
és huszártalálkozóval em-
lékeztek tegnap a Csík csomortán 
fölött levő Kolos-tetőn. 

Régi mellé új 1276„Az álomszerep én vagyok”
Felavatták Sütő András 
mellszobrát Sopronban
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3128î
1 amerikai dollár USD 3,2263î
100 magyar forint HUF 14598ì

Prevenciós előadások

A drogfogyasztás 
veszélyei

Előadássorozat keretében sze-
retnék felhívni a drogfogyasz-

tás veszélyeire a figyelmet Har-
gita megyében a szakemberek, 
emellett pedig ismertetik 
azokat az intézménye-
ket, ahová fordulni lehet 
a drogfogyasztással kapcsolatos 
problémákkal. 
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hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzám: 9576070

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

újabb helyi rádió 
a világhálón

Babarádió indult 
Keresztúron

H iánypótlónak is tartható 
egy székelykeresztúri kez-

deményezés: elindult a Babará-
dió, amely immár huszonnégy 
órás programmal működik, és az 
interneten sugároz minő-
ségi gyerekzenét, gyerek-
irodalmi alkotásokat. Sőt 
hamarosan élő életmódmagazi-
nokkal is jelentkeznek. 
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