
Év fája Romániában

A vágási tölgy átvette a vezetést
Visszafelé sült el a köpeciek puskája, akik – megkérdőjelezve a vágási tölgyre adott 

szavazatok valódiságát – panaszt tettek az Év Fája versenyt kiíró Polgár-Társ Alapítványnál, 
ám mégis ők húzták a rövidebbet. > 5. oldal

A vágási évszázados tölgy. Versenyben a köpeci szillel fotó: fülöp lóránt

Hát persze, 
hogy a székelyek!

Honnan érkezett a legtöbb 
nevezés? Persze, hogy Székely-
földről! És kik azok, akik 
akár a helyes útról is le-
térnek, csakhogy győzze-
nek? Sajnos, erre is ugyanazt a 
választ kell adjuk.
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     Szász Csaba

a SzolidaRitáSi 
koSáRRól

Indulhat 
a program

Szolidaritási kosár néven indí
tottak programot a nyugdíja

sok számára – adtunk hírt róla 
korábban. A program haszonél
vezői az országos átlagos 
nettó bérrel egyenlő vagy 
annál kisebb nyugdíjjal 
rendelkező nyugdíjasok lesznek/
lehetnek.

álláSböRze  
GyeRGyóSzentmiklóSon

Kínálat és kereslet
találkozása

E lső állásbörzéjét szervezte 
meg tegnap a Gaia Con

sul ting Group Kft. Az alkalma
záshoz vezető út nevű projekt 
keretében. Az Astoria szállóban 
szervezett eseményen kö
zel száz, tartósan munka
nélküli személy vett részt, 
közülük többet állásinterjúra 
hívtak.

A továbbjutás 
a HSC célja 1443Felújítják a zsögödi 

kultúrotthont
Kedélyeket szító 
építkezés
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hirdeTÉs

kölCSönöSen 
vádaSkodó maGyaR 

EP-kéPvisElők

Éles hangú 
üzenetváltás

É les hangú közleményben 
ítélte el Tabajdi Csaba, az 

MSZP európai parlamenti de
legációjának vezetője kedden, 
hogy Markó Béla volt RMDSZ
elnök brüsszeli előadásán a Fi
desz képviselői nem vettek részt; 
válaszában a Fidesz elfo
gadhatatlannak minősí
tette a vádakat. Tabajdi 
Tőkés lemondását is kéri az EP 
alelnöki tisztségéből. 

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3346î
1 amerikai dollár Usd 3,1301î
100 magyar forint hUF 1,4689ì
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 hargitanépe 

látoGatókat CSaloGató
SültököR-illat

Székely-stand 
az IndAgrán

A tavaly elindított hagyo
mányt erősítve a tegnap 

kezdődött IndAgra agráripari 
szakkiállításon és vásáron a bu
karesti és nemzetközi nagykö
zönség előtt is újra megmutatták 
magukat és termékeiket a Har
gita és Kovászna megyei terme
lők. A Székelyföldstand 
a népes látogató mellett 
újra kivívta Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter elis
merését is.
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