
Népszámlálási előrejelzések

Egyre kevesebb a magyar 
Székelyudvarhelyen

Bár a népszámlálás csak egy hét múlva kezdődik, összesített adatai pedig alig két év múlva lesznek 
publikusak, a Székelyudvarhely demográfiai változásaira vonatkozó tendenciákat máris előre lehet je-

lezni. A legkirívóbb, hogy csökkenni fog a magyarok számaránya, illetve az is szinte tény, 
hogy a város fokozatosan elöregedik, alig van aktív lakossága – állítják a szociológusok. > 5. oldal

Elöregedő város. A szociológusok felmérései szerint Székelyudvarhelyen „hiányzik” az aktív korú lakosság fotó: balázs attila
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Joggal vetődik fel a kérdés: 

össze kell vonni a helyhatósági 
és a parlamenti választásokat, 
illetve egyfordulós választási 
rendszert kell bevezetni, mert 
ezt diktálja az ország je-
lenlegi gazdasági-pénz-
ügyi helyzete? De akkor 
ez miért nem szempont más vo-
natkozásokban is?
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     Hecser Zoltán

állatorvosi teNNivalók

Kevesebb 
veszettségi eset

Egy gazdaságba betört, több 
ju hot és egy tehenet megmart 

veszett róka példáján keresztül 
gyakorolták tegnap Ze
telakán a veszettség elleni 
védekezést, illetve a konsta
tálás utáni tennivalókat a Hargita 
megyei állatorvosok.

gyergyószeNtmiklós

Készül 
a Bucsin negyedi 

körforgalom
Meglepetések érik a Bucsin 

ne gyedi körforgalom épí
tőit: mivel nincs átfogó térkép 
arról, hol húzódnak föld alatti 
vezetékek, csak óvatosan 
tudnak dolgozni. Ráadásul 
tegnap egy pincére leltek az 
út kellős közepén, mely fölött ak
tív áramvezeték is található.

Mérleget vontak
a méhészek 863Iskolai program:

jár az alma, de…
Kirulyfürdő vissza- 
kaphatja fényét
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hIrdEtéS

éleN a HsC Csíkszereda

Novák
a legponterősebb
Harmincöt nappal a 4. MOL 

Liga kezdését követően állt 
a pontvadászat élére a címvédő, a 
statisztikai adatok alapján egy
előre a HSC Csíkszereda hokisai 
a legjobbak. A legtöbb 
pont, a legtöbb gól és a 
legjobb kapus statiszti
kai mutatóját is a csíki gárda tag
ja vezeti.

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3217î
1 amerikai dollár USd 3,1330î
100 magyar forint hUF 1,4804ì
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 hargitanépe 

felfüggesZtett tanítás

Nincs fűtés 
a balánbányai 

óvodában
Gyerekeikkel mentek a polgár

mesteri hivatalba tegnap a 
szü lők Balánbányán, hogy 
rávegyék a polgármes tert, 
in tézkedjen a Havasi Gyo
pár Napközi Otthon fűtésének 
visszaállítása érdekében.
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influenZa elleni oltás

Egymillió dózis
Az Egészségügyi Minisz

térium influenza elleni 
oltási kampányában ezen a 
télen egymillió dózis áll a rizikó
csoportok rendelkezésére. 
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