
Nem folyósítják a kedvezméNyes jegyek elleNértékét

Veszteségeikre panaszkodnak
a szállítók

A távolsági autóbusz sofőrje nem vette el tőle az 50 százalékos kedvezményre feljogosító je-
gyet, teljes árú jegy megváltására kötelezte, hozzátéve: panaszával forduljon a társaság igazga-
tójához – tudatta lapunkkal egy olvasónk. Megtettük helyette – a személyszállítással foglalkozó 
cégek szerint veszteséges a nyugdíjasok, veteránok, sérültek utaztatása, mert az általuk felhasz-

nált kedvezményes jegyek árát nem téríti vissza az állam. > 2. oldal

Utasok a csíkszeredai távolsági autóbusz-pályaudvaron. Nem minden esetben érvényesíthetik a nekik járó kedvezményt fptó: csíki zsolt

Szép új jövő 
Az elemes csergőórák, olcsó 

cipők, divatjamúlt mobiltelefo-
nok és a garanciaidőt két nap-
pal túlélő háztartási eszközök 
halma maga alá temetett egy 
sor kisiparost – ezért 
nincs már jószerével 
órás, köszörűs, rádiósze-
relő, cipész. De ez csak a kisebb 
gond. 
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Burus jános Botond
Az első székely 
56-osok egyike

1956 és 1965 között, a ma
gyar forradalmi megmozdu

lásokat követően Erdélyben több 
mint ezer személy járta meg a 
Sze kuritáté fogdáit és börtöneit. 
Többségüket 1958–59 folyamán 
tartóztatták le, és meghurcolásuk 
csak közvetve állt kapcso
latban a magyar forrada
lommal. Néhányan viszont 
közvetlenül a forradalom kitörése 
után kerültek börtönbe.

székelyudvarhely

Bunta újrázna
Székelyudvarhely jelenlegi polgár

mestere, Bunta Levente kijelen
tette a Hargita Népének: valószí
nűleg újból indulni fog a 2012es 
helyhatósági választásokon. 
Mivel a városi RMDSZ is
mét elnököt keres, ezért a 
pol gármester pályázik ennek a tiszt
ségnek a betöltésére is.

Világ székelyei, 
jelentkezzetek! 543Várják-e a biztosokat 

a csíki romák?
Nem vandálok 
döntötték le az alkotásokat
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3308î
1 amerikai dollár USD 3,1371ì
100 magyar forint HUF 1,4606î
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 hargitanépe 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

műhely

Érdekességek 
a Mikó-várból

Főúri várkastélynak épült, később 
lakatlan, romosodó időszakot 

ért meg, majd több mint két év
századon át a mindenkori hatalom 
hadserege, illetve adminisztratív sze
mélyzete működött benne. 1970 óta 
múzeumnak ad otthont. A 
felújítás alatt levő csíkszere
dai Mikóvár most feltárja 
azokat a beavatkozásokat, amelyeket 
az idők során elszenvedett.
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líBia

Megölték 
Kadhafit

Alíbiai miniszterelnök mege
rő sítette azokat a korábbi 

bejelentéseket, amelyek szerint egy 
csütörtöki katonai akcióban meg
halt Moammer Kadhafi, az ország 
előző vezetője. Gyomrán 
érte a lövés, akinek testét 
egy felvétel szerint az ut
cán vonszolták. A líbiai városokban 
örömünnep tört ki.
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