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Mai lapszámunkban
heti tévéműsor
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Ne végy fel délelőtt bársony-
ból készült ruhát, ne használj 
élénk színű lakkot, kerüld a 
hamis köröm használatát. 
Csak néhány jó tanács és 
illemlecke 1976-ból, a dicső 
kommunizmusból, amikor 
bizony még azt is tudták, 
hogy melyik foglalkozású 
lánynak mennyi kalóriát 
kell megennie egy nap.
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Lányoknak lányokról
oldal
3.

Korai búcsú 
a kupától
Visszavágott a Bukaresti CSM 
a bajnokin elszenvedett ve-
reségért, és simán kiejtette 
a Székelyudvarhelyi KC-t a 
férfi kézilabda Román Kupa 
nyolcaddöntőjéből.

oldal
9.

Megóvnák 
a Nagy-Küküllőt
Újabb tíz évre kötött szerző-
dést a Nagy-Küküllő Vadász- 
és Sporthorgász Egyesület 
a folyó Székelyudvarhely és 
Héjjasfalva közötti szakaszának 
ügykezelésére – ez a szakasz 
Natura 2000-es természetvé-
delmi területen van. Egy tegna-
pi sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy az egyesületnek 2020-ig 
üzemtervet kell készítenie.

Aggasztó 
beoltottsági arány?
Katasztrofális a kisgyerekek kö-
rében a háromkomponensű, ka-
nyaró, rózsahimlő és mumpsz 
ellen védelmet nyújtó úgyne-
vezett ROR-vakcinával való 
beoltottsági arány a Hotnews.
ro hírportál által egészség-
ügyi minisztériumi forrásokból 
megszerzett adatok szerint. 
Ez azonban a hivatalos adatok 
szerint Hargita megyére nem 
érvényes, sőt a megyei nép-
egészségügyi igazgatóság veze-
tője még a Hotnews által közölt 
adatokat is teljesen irreálisnak 
tartja.

Hónapokat kell 
még várni
Hónapok óta használhatatlan a 
székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskola sporttermének 
két mosdója: a vizesblokkokat 
júniusban bontották el, mivel a 
tervezési hibákból adódóan az 
épület alapzata nedvesedett. A 
helyzet rendeződésében egyelő-
re csak reménykedik az iskola 
vezetősége és a termet haszná-
lók, a kivitelező azonban nem 
kecsegtet semmi biztatóval.
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Helyi rendőrség:

         0372-100166

              0266-210210  

Tegnap még szerelték, remélhetően ma este már díszes lesz Fenyéd és Küküllőkeményfalva főútja is

Alig költöttek idén karácsonyi díszekre az Udvar-

hellyel szomszédos települések többségében, 

az ünnepi hangulatot a korábbi években vásárolt 

dekorációval igyekeznek megteremteni. A világí-

tóelemek borsos ára miatt néhol jövőre, pályáza-

ti pénzből szándékoznak újakat beszerezni.
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Hol szerényebben, hol díszesebben készülnek a téli ünnepekre

Külcsín Udvarhelyszéken




