
a tönkrement járdák teljes felújítására várni kell

Kritikus szakaszok 
gyalogosan közlekedőknek

Sok helyen nagyon rossz a járdák állapota Csíkszeredában, és a tönkrement szakaszok orvos-
lása csak a következő években valósulhat meg az integrált városfejlesztési terv üteme alapján. 

Néhány városrészen, például Zsögödben történtek már javítások a gyalogos közlekedés 
könnyítése érdekében, ezek azonban átmenetiek. >  3. oldal

„Flastrommal” orvosolt állapotok. A teljes felújítás pár év múlva esedékes fotó: tamás attila

Időszerűvé vált jövő
Ha a könyvtár funkciói aka-

doznak vagy leállnak, az érték-
vesztéshez és esélyhátrányhoz vezet 
a térségi oktatásban és kutatásban, 
az itt élő, dolgozó és műkö-
dő írók, képzőművészek, 
zenészek, színházak, mú-
zeumok, kiadók, kulturális köz-
pontok, civil szervezetek életében.
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Burus jános Botond

 régészeti konferencia 

Pósta Béla tanít-
ványai értekeztek
Több mint 150 erdélyi és ma-

gyarországi régész vett részt 
a hétvégén a gyergyószentmiklósi 
IX. Erdélyi Magyar Régészeti 
Konferencián. A konferen-
cia nyitónapján, pénteken 
tárlatnyitót és könyvbemu-
tatót rendeztek, szombaton négy 
témakörben zajlott az értekezlet.

Vadászkutyák 
mint társasági 

ebek
Eb a vadász kutya nélkül – tartja a 

mondás, amely minden bizony-
nyal igaz lehet, de nem mifelénk. 
Legalábbis ezt állítja az a két fiatal 
vadászember, akik maguk is 
kutyatartók, a kutyákkal való 
vadászat hívei, de elenyésző 
kisebbségnek számítanak a helybéli 
vadásztársadalomban.

A könyvtár, amelyre 
mindenki büszke lehet 652Szentimrei falunapok 

uniós pénzből
Pál Vilmos kapta 
a Máréfalváért-díjat
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Sikeres mézes 
napok

Minden elvárást felülmúltak 
a Szé  kely udvarhely belváro-

sában az első alkalommal megren-
dezett Mézes Napok. November 
4–6. között rengeteg kíváncsisko-
dó vásárló, érdeklődő megfordult 
a Márton Áron té ren, ahol a 
ragyogó napsütés ben ki-ki 
kedvére kóstolhatott, nyala-
kodhatott a legegészségesebb mé-
zekből, mézes finomságokból.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3497î
1 amerikai dollár USD 3,1430î
100 magyar forint HUF 1,4356ì

hatos lottó

ötös lottó

SZErENcSESZáM: 3035250

Ezüstérmes 
birkózók

Székelyudvarhelyen rendezték 
meg az Ifi I-es (19–20 évesek) 

országos csapatdöntőjét. A Bod-
rogi Csaba és Katona László által 
felkészített udvarhelyi sportiskolás 
birkózógárda az előkelő 
második helyen végzett. A 
döntőt a Resicabánya nyer-
te, miután óriási harcban győzték le a 
házigazda Székelyudvarhelyi ISK-t.
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 hargitanépe 

 fotó: baláZs attila
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