
A látszat ellenére 
dolgoztak
Sok időbe telt a kivitelezés, de 
az udvarhelyi városvezetés bízik 
benne, hogy tartós lesz a Hunyadi 
János utca új burkolata: a kar-
bantartási munkálat a tervezett-
nél jóval hosszabbra nyúlt, sok 
bosszúságot okozva az autóve-
zetőknek és az ott lakóknak egy-
aránt. A késés oka, hogy a feladat 
a vártnál összetettebb volt.

Kiszállították 
a kamerákat
Kiszállították Bukarestből a so-
főrvizsgák gyakorlati részének 
rögzítésére alkalmas eszközöket 
Hargita megyébe. Mint ismere-
tes, július elsejétől lépett érvény-
be a közlekedési törvénykönyv 
azon módosítása, amely szerint 
hang- és videofelvétel kell ké-
szüljön a sofőrvizsgák gyakorlati 
próbájáról.

Lüktet 
a Spanyár-ház
Ma kezdődik a hatodik Pulzus 
művésztelep, a következő tíz 
napban élettel telik meg a szé-
kelyudvarhelyi Spanyár-ház, ahol 
tíz alkotó fog dolgozni. Tajvanból 
és Kanadából is érkeznek 
mű vészek az alkotótáborba.

Végletekig kiélezett harc folyt a dobogós he-

lyezésekért a jubileumi, 25. kiadásához érke-

zett Hargita Gyöngye Ralin, a pilóták dolgát a 

szombati viharos időjárás is megnehezítette. 

Az összetett első helyén egymást váltották a 

versenyzők, a győzelmet az utolsó szakaszon 

szerezte meg a Bogdan Marișca és Carmen 

Poenaru kettős. A kétnapos sporteseményen 

hatvanhét páros állt rajthoz, ez pedig abszolút 

rekord a Hargita Rali történetében.
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Botka Dávidnak szurkol a közönség. Idén is több ezren látogattak ki az Udvarhely központjában rendezett szuperspeciálisra
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Leesett a fáról és megsé-
rült a székelyudvarhelyi 
kórház karbantartója, mi-
közben a múlt heti vihar ál-
tal ledöntött fákat próbálta 
eltakarítani a kórház ud-
varáról. A kórházigazgató 
szerint a férfi munkaidején 
kívül, önként, civilként dol-
gozott, amikor a baleset 
történt.
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Baleset a kórház udvarán
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Elkezdődött 
a vizes-vb
Látványos megnyitóval adták 
meg a magyarországi vizes-
világbajnokság alaphangját 
péntek este Budapesten, hogy 
másnap már az első érmeket 
is kiosszák a seregszemlén.
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A közösségi életet 
ünnepelték
Pro Urbe-díjakat adtak át a 
hétvégén a szentegyházi vá-
rosnapokon. A rendezvényen 
kiemelt program volt a főző-
verseny, és a Szent László-le-
genda bemutatója is.
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Bogdan Marișca nyerte a 25. Hargita Gyöngye Ralit

Négy éllovas, egy győztes
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