
A földek jelentős hányAdánAk tulAjdonjogA rendezetlen

Luxusnak tekintett jogi procedúrák
Ha kristálytisztának látszik is egy-egy földterület vagy más ingatlan tulajdonjogi helyzete,  
a gyakorlatban legtöbbször ennek ellenkezője derül ki. Általános jelenség megyeszerte, 

hogy a területeket, házakat öröklő utódok nem folytatják le a hagyatéki tárgyalásokat, nem 
telekkönyveztetik nevükre a tulajdonukat, így azok sokszor a már évek óta 

elhunytak nevén szerepelnek. > 6. oldal

A megyében a földtulajdon-problémák 80 százaléka családon belüli nézetkülönbségekre vezethető vissza. Hagyatéki tárgyalással elkerülhető lenne sok későbbi per fotó: domján levente

Jól számolt az állam
Az állam a minimálbér alatt 

végeztette el a munkát, de elvárta, 
hogy olyanok jelentkezzenek, akik 
uralják a román nyelvet, jó kommu-
nikációs készségekkel rendelkeznek, 
ügyesen mozognak az adat-
halmazok világában, van 
számítógépük és tudják is 
használni. Na persze! Vannak ilyen 
emberek, őket is megszámoltuk. 
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Novák Ede két aranyéremre 
pályázik Londonban 1232Csíkszeredában vonulna 

fel a Noua Dreaptă
A legnagyobb hazai ma gy ar 
könyves rendezvény

Hirdetések

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3530î
1 amerikai dollár USD 3,2084ì
100 magyar forint HUF 1,4016î

2011. november 11., péntek-vasárnap kÖZéletI napIlap | XXIII. évf., 219. (6134.) sZám | 16 oldal ára 1,5 lej

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzÁm: 2683058

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

udvArhelyi rMdsz

Régi-új elnök
Az udvarhelyi RMDSZ tegnap 

délután küldöttgyűlést tartott, 
amelynek fő témája a városi szer-
vezet új elnökének megválasztása 
volt. A gyűlésen a nyolc körzet kül-
döttei két jelöltre adhatták le szava-
zatukat. Géczi Levente Sándor 23 
szavazatot kapott, míg Bunta Le-
ventére 67-en szavaztak, aki így újra 
elnyerte az elnöki tisztséget. 

hArgitA népi együttes

Örömosztók
Gazdag programot ígér no-

vember hónapra a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes. 
János Vitéz, avagy a hős gyönyö-
rűséges utazása és megérkezése 
című előadásuk ősbemutatója 
mellett megszervezik az 
Erdélyi Prímások 14. ta-
lálkozóját és a 20. Csűr-
döngölő gyermek- és ifjúsági 
néptánctalálkozót is.
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