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Mai lapszámunkban
heti tévéműsor
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Új mondákat és legendákat be-
mutató rajzfilmsorozat gyár-
tásába kezdett a Székelyföldi 
Legendárium csapata, amely az 
előzőnél minőségibb, összefüggő 
alkotást ígér. A tizenhárom részre 
tervezett széria bevezető része 
is ezt támasztja alá: javítottak az 
animáción, több székely motívu-
mot vittek bele, és a szereplők 
beszéde is ízesebb lett.
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Szélesedik a mozivászon
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Kiütéses győzelmet 
arattak
A női labdarúgó 1. Liga 2. 
fordulójából elhalasztott 
mérkőzést pótolt tegnap dél-
után a Vasas Femina,a lányok 
nyolcgólos győzelmet arattak 
Kisbecskerek felett.
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Nem lesz egyhamar 
lakásépítés
A szándék megvan, viszont 
egyelőre az anyagi források 
hiányoznak a további lakásépí-
téshez Székelyudvarhelyen: az 
elkövetkező évben negyvennyolc 
szociális lakás átadását tervezi a 
városvezetőség, újabbak építésé-
re pedig pályáznának.

Foltos lesz, 
de használhatóbb
Egy éve már, hogy a székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal-
tól ígéretet kaptunk a terelőúti 
parkoló felújítására, azonban 
mindeddig semmi nem válto-
zott, gödör gödröt ér. Előzetes 
helyzetfelmérés után hamarosan 
megkezdődik az őszi kátyúzás 
Székelyudvarhelyen, az illetéke-
sek állítása szerint ezúttal nem 
marad ki az említett parkoló.

Ereje van 
a hangnak, a dalnak
Az énekesnek értenie kell a da-
lokat, mondanivalójukat, tudnia 
kell, mekkora hatalom van a 
torkában és hogyan használja 
– derült ki a Fábián Annamária 
népdalénekessel folytatott be-
szélgetésünkből.

Havas és jeges úton 
kötelező a téli gumi
Miután az elmúlt napokban az or-
szág több részén is havazott, is-
mét aktuálissá vált a téli gumiab-
roncsok felszerelésének kérdése. 
A legfontosabb tudnivaló, hogy 
az évekkel ezelőtti szabályozás-
sal szemben, amikor dátumhoz 
kötötték a téli gumik használatát, 
a most hatályban lévő előírások 
szerint az időjárási körülménye-
ket kell figyelembe venni.
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Részletek a 14. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ

4. PÉNZTÁROS/KASSZÁS

2. DACIA KERESKEDELMI ASSZISZTENS

Helyi rendőrség:

         0372-100166

              0266-210210  

Kenyértörés határán. Adományokból étkeztetik a székelykeresztúri súlyosan fogyatékos gyerekeket

Ha nem kapnának élelmiszer-adományo-

kat, már az sem lenne, amiből enni adjanak a 

székelykeresztúri súlyosan fogyatékos gyerme-

kek elhelyezőközpontjában élő fiataloknak. A 

kritikus helyzet általános a megyei szociális és 

gyermekvédelmi rendszerben, ugyanis az állami 

intézmény nem kapott pénzt utolsó negyedévi 

működési költségeinek fedezésére.
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Nincs pénz a szociális és gyermekvédelmi hálózat működtetésére

Alamizsnán él a rendszer
FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




