
Csökkent 
a kihágások száma
Az illegális szemétlerakás elleni 
akciójuk kezdete óta már har-
minchat alkalommal bünte-
tett a Székelyudvarhelyi Helyi 
Rendőrség a vonatkozó előírások 
megsértése miatt. A jövőben bő-
vítenék a hulladéktárolók mellett 
felszerelt mobil térfigyelő kame-
rák számát.

A minőség a fontos
A tavasszal bejelentett, huszon-
négy székelyudvarhelyi utcát 
érintő javításból mostanáig 
mindössze egy valósult meg 
teljesen. A munkálatok még nem 
értek véget, de a változékony 
őszi időjárás miatt kiszámítha-
tatlan, hogy milyen mértékben 
tudják tartani a tervezett ütem-
tervet. A kockaköves utcák idei 
felújításáról viszont teljesen le-
mondott a városvezetés.

Táncházasok 
ünnepe Udvarhelyen
Ezernél is több táncost lát 
vendégül péntektől vasárna-
pig Székelyudvarhely az Erdélyi 
Táncháztalálkozón. A rendez-
vénnyel a negyven éve indult 
táncházmozgalom előtt 
tisztelegnek.

Január elsején 122 ezer em-
berrel kevesebb élt az ország-
ban, mint egy évvel korábban 
– derül ki az Országos Sta-
tisztikai Hivatal legfrissebb 
adataiból. Hargita megyében 
2009 és 2016 között minden 
évben természetes fogyást 
regisztráltak: átlagban 218 
fővel haltak meg többen, 
mint ahányan születtek.
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Rohamosan csökkenő népesség

A több évtizedes, elévült vezetékek cseréjé-

nek kellene megelőznie az utak újjáépítését, 

javítását, ez azonban gyakran nem így történik 

Székelyudvarhelyen. Emiatt előfordul, hogy a 

leterített új aszfaltot néhány nap vagy hét után 

fel kell törni. Ez történt a Hunyadi János utcában 

is a minap. Az illetékesektől érdeklődtünk az 

okokról.
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Sürgősségi javítás a Hunyadi János utcában. Már nem egybefüggő az új aszfaltréteg
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Négyen 
még tökéletesek
Négy együttes továbbra is 
minden mérkőzését megnyer-
te az idei Udvarhely körzeti 
bajnokságban, az A csoport-
ban a címvédő Farkaslakával 
Lövéte tartja a lépést.
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Győzelemmel 
kezdtek
Gólokban gazdag mérkőzés-
sel kezdett a Székelyudvar-
helyi Vasas Femina II. a női 
labdarúgó 2. Ligában, az első 
fordulóban a Kolozsvári Olim-
pia II. otthonában.
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Részletek a 13. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ

PÉNZTÁROS
SZERVIZ ÜGYFÉLFOGADÓ (RECEPCIÓS)

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

1 7 1 80

Nemrég aszfaltoztak, máris vezetéket javítanak a Hunyadi János utcában

Leaszfaltozzák, majd feltörik
FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




