
Egészségügyi EngEdély nélkül működnEk az iskolaorvosi rEndElők

A szakma holtvágányán?
Hargita megyében az oktatási intézményekben működő orvosi rendelők többsége nem rendelkezik 
egészségügyi működési engedéllyel, az iskolaorvos tevékenysége pedig a szakma holtvágányának 

számít, ezért a megyében mindössze tíz személy dolgozik ebben a munkakörben. > 3. oldal

Kisdiákot vizsgáló iskolaorvos. Pálya presztízs nélkül fotó: mihály lászló

  fotó: jánossy alíz 

Megszámoltattunk...
A jelek szerint bizonyos körök 

némileg „túllihegték” a népszám-
lálás ügyét, amely tulajdonképpen 
egy szakmai kérdés kellett volna 
legyen. S mint ilyen, nélkü-
löznie kellett volna külön-
böző felhangokat, amelyek 
esetenként politikai színezetűek is 
voltak. 
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   Hecser Zoltán

munkálatok a 123a
JElzésű mEgyEi Úton

Sietnek az 
utászok Alcsíkon
Gőzerővel dolgoznak az utászok 

a 123A jelzésű megyei úton 
Csíkszentkirály–Nagytusnád kö
zött: egyes szakaszok már elkészül
tek, máshol pedig a hidakkal, átere
szekkel, szegélyző sáncokkal 
dolgoznak a kivitelező cég 
munkásai. Az elkészült sza
kaszok minőségével azonban nem 
mindenki elégedett.

Levine-nal szerződést 
bontottak 148 11Sövér Mihály:  

Ne féljenek a tehéntől!
20 milliónál  
kevesebben vagyunk?

i. székElyföldi
vadásznapok

Újat vinnének 
a vadászatba

Jövő hétvégén Dánfalván gyűl
nek össze és beszélik át a vad

gazdálkodás közös kérdéseit a 
székelyföldi vadásztársaságok kép
viselői. Az első alkalommal meg
rendezésre kerülő Székelyföldi 
Vadásznapokat viszont a szerve
ző Nimród Vadász Egyesület a 
szakmai találkozó mellett való
di vadászünnepségnek is 
szánja. A kétnapos rendez
vényre eddig közel negyven 
vadász társaság jelezte részvételi 
szándékát.

Haáz rEzső mÚzEum

Da Vincire lehet 
marketing- 

stratégiát építeni
Egy évvel ezelőtt a városi tanács 

jóváhagyásával Miklós Zoltánt 
választották a szé kely udvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgatójá
vá, azt követően, hogy 35 év mun
kásság után 2009ben lemondott 
Zepeczaner Jenő. A fiatal igazga
tóval az intézmény jelenéről, 
az elmúlt egyéves tevékeny
ségről, valamint a jövőbeli 
tervekről, az előkészületben lévő 
kiállításokról beszélgettünk.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3435ì
1 amerikai dollár USD 3,1712ì
100 magyar forint HUF 1,4112î

Tőzegtűz Remete, 
Szárhegy és

Alfalu határában
Több napja ég a tőzeg Gyer gyó

remete és Gyergyó szár hegy ha
tárában, Gyergyó alfaluban a Domb
aljadűlőben 34 hektáros területen 
három napig küszködtek a 
lángokkal az önkéntes tűz
oltók. Az Olt Katasztrófavé
delmi Felügyelőség is több gyergyói 
tűzesetről számolt be.
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