
Az útjAvítás bonyolult története

Aszfaltoznak Szárhegyen
Sokan felszusszannak a szárhegyi munkálatok láttán: végre aszfaltoznak, járhatóvá válik az út. 

A sokéves probléma megoldódik, a történet hátteréről Gábor László polgármester beszélt, 
többek között a 16 centiméterrel megemelt, majd leeresztett csatornafödelekről, az 52 helyen 

átvágott úttestről, no meg arról, hogy több év késés után aszfaltszőnyeg került 
a települést átszelő 4,5 kilométeres országútszakaszra. > 4. oldal

Munkagépek Gyergyószárhegyen. Aszfaltszőnyeg tüntette el a tengelytörő kátyúkat fotó: balázs katalin

Barni
Barni nem tartja magát 

„újságba valónak”, csak azt sze-
retné, ha mindenki szívvel-lé-
lekkel végezné a dolgát ott, ahol 
van. Ő ugye, Bétában, szülőfa-
lujában. Azt mondanom is fe-
lesleges, hogy ott is akar 
fészket rakni, s kicsi Ka-
tóval már abban is meg-
egyeztek, legkevesebb három 
gyermeket szeretnének.
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    jakab árpád

törvénykezdeményezés

Fizetésemelés
a kétnyelvű

hivatalnokoknak
Három törvénytervezetet nyúj

tott be a parlamentben Máté 
An drás és Márton Árpád RMDSZ
képviselő, ezek mindegyike a ki
sebbségi jogok védelmét 
célozza, ezen belül a ki
sebbségi nyelvhasználat 
kiterjesztését és minél szélesebb 
körű alkalmazását.

játszótérből sporttelep

Mozgásigény
Az elmúlt évek folyamán Szé

kely udvarhelyen számos isko
lai sportpályát, lakótelepi játszóteret 
újítottak fel. A Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány idén 
olyan projektbe fogott, amely 
során a Lakatos István és a 
Szabók utcák sarkán sporttelepet 
alakítanak ki.

Menedzsment 
az ókorban 763Magyar Jazz Quartet

A béjövőnek szállás,
a kimenőnek békesség
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hirdetéS

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3148î
1 amerikai dollár USD 3,1455ì
100 magyar forint HUF 1,4767î

új nyugdíjAsok gondjA

Az utolsó 
fizetéstől 

az első nyugdíjig
Nehéz nyugdíjba menni, és 

még nehezebb, ha valami
ért újra kell számoltatni a nyugdíj 
összegét. A bonyolult számítási 
pro cedúra miatt hónapokra ki
nyúlhat az utolsó fizetés és az első 
nyugdíj közötti időszak. A 
szerencsésebbek a család se
gítségével vészelhetik át a jö
vedelemkiesést, sokaknak azonban 
gondot okoz a pénzhiány. 
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hatos lottó

ötös lottó

SzeRencSeSzáM: 0638850

 hargitanépe 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

CsíkszeredA
központjában

Borvízkút épül
Nyárára borvízkútból folyó 

vízzel csillapíthatják szomju
kat a környék lakói és az átutazók. 
Legalábbis ezt reméli Antal 
Attila, Csíkszereda alpolgár
mestere, aki azt is elmondta, 
hogy még idén próbafúrásokat vé
geznek a Szabadság téren.
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