
jelentős Változások köVetkeznek a Vasúti személyszállításban

Új menetrend lép érvénybe
Új vasúti menetrend lép érvénybe december 11-től, de jövő vasárnaptól más változások is bekö-
vetkeznek a hazai vasúti személyszállításban: régió és interrégió néven közlekednek majd a vona-
tok, módosul a menetjegyekre vonatkozó díjszabás, a megyét átszelő Tusnádfürdő–Maroshévíz 

fővonal valamely szakaszán ingázók pedig átszervezhetik napi időbeosztásukat. > 3. oldal

Indulásra váró személyvonat a csíkszeredai állomáson. A Regio Trans kieső járatai nehézségeket okozhatnak az Alcsík irányából ingázóknak

Hans bácsi, 
Európa, Románia

A szászok sorsa megpecséte-
lődött, nemzeti öngyilkosságot 
követtek el, amikor tö-
megesen elmentek úgy, 
hogy vissza se néztek. 
Velünk is ez fog történni, jósolta 
meg az öreg Hans bácsi. 
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isán istván Csongor

Csíkszereda

Kirakodóvásár 
kezdődött

Karácsonyi kirakodóvásár emeli 
az ünnepváró időszak han-

gulatát Csíkszeredában a Majláth 
Gusztáv Károly téren. Gesztenye és 
forralt bor illata csalogatja a 
város központjában sétára 
induló családokat, a követke-
ző két hétben pedig színes progra-
mokkal is várják ide a gyermekeket.

112-es kiírás

Pályázásra biztat 
az agrárkamara

Már az első napokban sok ér-
deklődő gazda kopogtatott 

a Hargia Megyei Agrárkamara aj-
taján az új feltételekkel meghirde-
tett, a fiatal gazdák indulását segí-
tő 112-es kiírás kapcsán – mond-
ta Máthé Emma, a Hargita 
Megyei Agrárkamara igaz-
gatója. A szakember e hó-
napra várja a pályázni szándékozó 
gazdák rohamát.

Népszámlálás: csak 
az első szakasz zárult le 752Mindkét sávon lehet 

közlekedni a Taploca utcában
Udvarhelyen
farkasszemet néztek

8köVetkező körben az szkC

Nem bírták 
a norvégok az 

udvarhelyi katlant
Már az első mérkőzésen eldön-

tötte a továbbjutás sorsát a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata az EHF-kupa 
harmadik körében a norvég 
bajnok Haslum HK-val 
szemben: a találkozón közel tökéle-
tesen játszottak, 11 góllal nyertek. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3535î
1 amerikai dollár USD 3,2279î
100 magyar forint HUF 1,4325ì

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzáM: 1686717

szent miklós-napok 

Több érték, 
kevesebb bóvli

Változatos, az olcsó csillo-
gást- villogást mellőző, ér-

tékekre összpontosító városün-
nep részesei lehettek a 
gyergyószentmiklósiak az 
élmény és hagyomány je-
gyében zajló Szent Miklós-napok 
első három napján.
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