
Háromszáz család látja kárát

Megvonták a támogatást
az iskolakerülőktől 

Több mint háromszáz Hargita megyei család maradt pótlék nélkül, mert ifjabb tagjaik nem szeret-
nek iskolába járni. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség ugyanis félévenként ellenőrzi a megye tanin-
tézményeiben tanuló diákok hiányzásait, és azoknak a diákoknak a családjától, akik ez idő alatt 21 

igazolatlan hiányzást gyűjtöttek össze, az állam megvonja a szociális juttatást. > 6. oldal

Nemcsak a tanuláshoz, de a családi pótlék megszerzéséhez is az iskolapadon keresztül vezet az út. Aki ezt nem látja be, az vagy teljesen pénz nélkül marad, vagy „megszázalékolják”

Közösségépítő 
helyi termelők

A helyi termelőkkel való foglal-
kozás megtérülő beruházás. Nem 
ezrével hozza létre a munkahelye-
ket, de a mezőgazdaságból 
élők létbiztonságát meg-
őrzi. Ez pedig nemcsak 
gazdasági, hanem közösségi szem-
pontból is nagyon fontos.
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Isán István csongor

BonyolultaBB űrlapok

Fűtéspótlékot 
kér minden 

harmadik család
Aszékelyudvarhelyi polgármeste

ri hivatal szociális osztályának 
becslése szerint a téli szezon 
alatt több mint négy ezren 
fognak fűtéspótlékért fo
lyamodni, vagyis minden harmadik 
család hőtámogatást fog kérni.  

Nyílt lesz a vIsszavágó

SZKC: négygólos 
hátrány

Jól kezdte az EHFkupa bécsi 
mérkőzését a Székely ud varhelyi 

KC csapata, a kezdeti löket viszont 
nem adott magabiztosságot, 
heteseket hibáztak, ráadásul 
rendre emberhátrányban 
játszottak. Négygólos hátrányt kell 
ledolgozzon Vlad Caba együttese.

Több száz „hadakozó” 
masírozott 732Családi nap 

a Nagy Imre Galériában
Leesett az első hó 
Hargita megyében
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11mustráN mutatkoztak 
Be a megye sajtkészítői

Hargitai 
sajtünnep

Minden korábbinál több ki
állítója és látogatója volt a 

hétvégi, Csíkszeredában rendezett 
Hagyományos Székely Termékek 
Őszi Vásárának. A rendez
vény ugyanakkor kü lön sajt
mustra keretében felvonul
tatott sajttermékbemutató miatt 
is rendhagyó volt.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3146ì
1 amerikai dollár USD 3,2149î
100 magyar forint HUF 1,4464î

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzáM: 1068766

véget ért 
a szíNHázI kollokvIum

A legjobb előadás 
díját Maros-

vásárhely vitte
A díjkiosztó gálát követő Palya 

Bea koncerttel ért véget tegnap 
Gyergyószentmiklóson a Figura 
Stúdió Színház szervezésé
ben lezajlott IX. Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium. A házi
gazda Figura színház a zsűri különdí
ját tudhatja magáénak.
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 hargitanépe 
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