
Nemcsak a felhőtlen játék helyszínei Székelyud-

varhely játszóterei, hanem a cigizésnek, az italo-

zásnak, hangoskodásnak és rongálásoknak is. A 

hintákat egyesek leszakítják, a kerítést letörik, a 

sétatéri Mesekuckót – az ott terjengő szag alap-

ján – fabudiként használják. Ahol tisztaság van, 

ott bűzlő szemetesek mellett kell elhaladni, az 

elkopott csúszdákon pedig trágár szavak ékte-

lenkednek. Megtekintettük a székelyudvarhelyi 

játszótereket: a látvány nem mindennapi.
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Felújításra várnak az udvarhelyi játszóterek. Új elemeket és ütéscsillapító burkolatot ígérnek
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Kuzmanoszkival 
zárják az idényt
Folytatódik a férfi kézilabda-
bajnokság rájátszása. Csü-
törtökön délelőtt kiderült, 
hogy a távozó vezetőedző 
helyét az idény végéig Goran 
Kuzmanoszki veszi át.
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Hivatalosan még nem sike-
rült bejegyeztetni a nagy-
jából 380 tagot számláló 
erdő- és legelőtulajdonosi 
egyesületet Szentegyházán, 
így a tulajdonosok szervez-
nek éjszakai őrjáratokat, 
hogy megvédjék az erdőt 
a fatolvajoktól. A hivatalos 
őrzésre nagyjából nyár 
közepéig kell várni.

Maguk őrzik az erdőt
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Áprilisi hótakaró 
az utakon
Váratlanul visszatért a tél tegnap 
Hargita megyében, ám ezúttal 
inkább a sofőröket lepte meg: 
helyenként nehezen tudtak 
közlekedni, akik már nyárira cse-
rélték gépkocsijuk gumiabron-
csait. A télies időjárás ellenére 
Udvarhelyszéken nem jeleztek 
súlyosabb közúti baleseteket a 
hatóságoknak.

Otthon gyógyul 
a polgármester
Hivatalos személy elleni erőszak-
kal vádolják a pásztort, aki április 
6-án több késszúrással megsebe-
sítette Kovács Imre máréfalvi pol-
gármestert. A településvezető 
jelenleg otthonában gyógyul.

Változásokat hoz 
a következő tanév
Szociális ismereteket bővítő 
tantárgyakat vezetnek be, köte-
lezővé teszik a heti egy informa-
tikaórát, illetve a román nyelv 
és irodalom tantárgyat ezentúl 
speciális tanterv szerint tanítják 
a kisebbségi oktatásban – íme 
néhány a fontosabb újdonságok 
közül az 5–8. osztályosoknak 
szóló új kerettantervből, amelyet 
a következő tanévtől vezetnek 
be a cikluskezdő ötödik osztá-
lyokban.

6 4 2 3 8 0 6 0 0 0 0 4 5

1 7076

Két játszóteret újítanak fel idén Székelyudvarhelyen

Cigiznek, isznak a hintákon
FOTÓ: BARABÁS ÁKOS
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