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Mindennapok zavaró zászlóperei

A gyergyószentmiklósi (balra, fent), a székelyudvarhelyi (balra, lent) és a csíkszeredai városháza homlokzata. Zavaró zászlók a szélben

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület feljelent, majd mélyen hallgatTordai kiflit aprítanak 
a hargitai tejbe
Hosszú évek óta az idei volt az 
első olyan tanévkezdés, amikor 
a Hargita megyei gyerekek már 
az első oktatási napon kaptak 
tízórait a tej-kifli programban. 
A jó hír mellett azonban van ag-
gasztó is: a legtöbb helyre idén 
is az elmúlt években számta-
lanszor megbírságolt tordai cég 
szállít péktermékeket.

Új évadra készülnek

A Hegyen innen-hegyen túl 
című, felújított műsorával in-
dítja évadát a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes, ugyan-
akkor korábbi előadásaikat is 
szeretnék műsorra tűzni az évad 
során, többek között A magyar 
tánc évszázadai, a Táncoljatok, a 
Pöttöm Palkó, valamint a Ludas 
Matyi című produkciójukat.

Bábos, karikaturista 
és állatvédő
Műszaki rajzolóként dolgozott, 
és közben hódolt egyik hobbijá-
nak, a karikatúra-készítésnek is. 
Kollégáival nagy sikerrel játszot-
ták a Csipike bábelőadást, részt 
vett a cserkészmozgalomban, 
majd a gazdátlan kutyák befoga-
dása, megmentése érdekében 
kezdett tevékenykedni, és hozott 
létre állatotthont. Orendi Éva 
aktív közösségi emberként min-
dent lelkesedéssel, kitartással 
végzett, és úgy érzi, munkájának 
volt eredménye.
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Nem kötelező, de jó 
tudni románul

Már lehet kutatni

Romániában nem létezik tör-
vényi előírás, amely alapján 
valakit azért büntethetnének 
meg, mert nem beszéli az 
állam hivatalos nyelvét – szö-
gezte le Asztalos Csaba.

Év végéig befejezik annak a 
160–180 iratfolyóméternyi 
hivatali iratgyűjteménynek 
a rendszerezését, amelyet a 
csíkszéki főesperességektől 
és plébániáktól gyűjtöttek 
össze a Csíkszeredai Gyűjtő-
levéltár elindítása végett. 
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Immár mindhárom megyei nagyváros vezető-

ségét „utolérte” a feljelentéseiről elhíresült Dan 

Tanasă, aki minden áron azt szeretné, ha egyetlen 

városházán sem lobogna „oda nem illő” zászló. 

Két település polgármesteri hivatala ellen már 

zajlanak a perek, Székelyudvarhely esetében 

viszont tegnap tartották az első tárgyalást. A felje-

lentő részéről ezúttal sem jelent meg senki.
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FOTÓK: GECSE NOÉMI, BARABÁS ÁKOS,  PETHŐ MELÁNIA

KERESSE A KAKAST!KERESSE A KAKAST!KERESSE A KAKAST!

Gyűjtse össze a havonta megjelenő
4 szelvényt, és nyerjen 300 lejt!
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