
RézdRót helyett 
Rádióhullám

Befellegzett
a kábel- 

tolvajoknak?
Idén már másodjára lopják el 

a telefonkábeleket Muzsnában: 
a Székelyderzshez tartozó 
kis falu jelenleg elszigetelt 

a külvilágtól. A Romtelecomnál 
azt mondják, a folyamatos  

tolvajlások miatt eszük ágában 
sincs visszaszerelni a vezetékeket.  

Ehelyett új technológia törhet  
be a faluba: rádióhullámokon 
keresztül juthat el a telefon 

és a világháló a településre. > 5. oldal

Hasonló antennáról szórnak majd Muzsna környékén is. A szolgáltató ráunt az ellopott vezetékek pótlására

Évszakokat akarok
Az évszakok arra voltak jók, 

hogy formában tartottak, ritmust 
és ütemet diktáltak a mindenna
pokhoz. Megmondták, mikor kell 
teát inni, mikor sört, mikor van 
ideje a magashegyi kirándulások
nak, és mikor alkalmas a 
pillanat egy könyvvel ma
gunkra húzni a világot. 
Most még eső sincsen, az is odalett, 
és már az is hiányzik.
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máthé lászló Ferenc

AndRás mihály

„A néptáncot 
művelni is kell”

A néptánc közösségépítő erejéről 
a ma kezdődő Csűrdön-

gölő ifjúsági néptánctalálkozó 
kapcsán beszélgettünk a Har-
gita együttes igazgatójával.

Jövőkép: 
tulipános körforgalom 432Világos falak, új padlózat 

a pálfalvi templomban
Azt ígérik,
idén lesz pénz

HIRdEtéS

HIRdEtéS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3525î
1 amerikai dollár USd 3,2548î
100 magyar forint HUF 1,4037î
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ötös lottó
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 hargitanépe 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

zetelAkA

Iskola utáni iskola
Öt zetelaki osztály diákjai számá-

ra az eddigiekhez képest kedd-
től összehasonlíthatatlanul jobb kö-
rülmények között zajl ik a ta-
nítás az új iskolaépületbe való 
átköltözéssel. A megyében el-
sőként Zetelakán indult be az Iskola 
utáni iskola elnevezésű program.

6
hódgát dánFAlván

Négylábú
„mesteremberek” 

építménye
Nem mindennapi látvány 

fogadja a csíkdánfalvi víz-
tisztító rendszer környékére lá-
togatókat, ugyanis a néhány éve 
visszatelepített hódok 
egy gátat építettek – még 
hasznos hozadéka is van, 
ugyanis felfogja az Olton érkező 
szemetet.
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