
Az örmény plébánia melléképületében, nagy 

szekrényben lapult évekig egy olyan doboz, 

amelynek értékét talán még most, hogy elő-

került sem lehet felbecsülni. Tartalmaz ren-

geteg régi fényképet, dokumentumot, köztük 

Görög Joachim számos kéziratát. Gál Hunor 

plébános szándéka egyértelmű, már csak a 

kivitelezés módját kell megtalálni.

6.

Örmény kincsek nagy dobozban

Görög Joachim életútja, Gyergyószentmiklós történelmének különleges szilánkjai kerültek elő
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Ma érkeznek 
a pedagógusfizetések

Magyar választások 
április 8-án

8.5.

Mostantól minden  pedagógus a 
hónap 14. napján kapja meg a fi-
zetését, amennyiben az nem hét-
végére esik; ha viszont hétvégé-
re esik, akkor a hétvégét megelőző 
utolsó munkanapon Ez ma van..

Április 8-ra írta ki a magyar par-
lamenti választást Áder János 
köztársasági elnök. A megmé-
rettetés kitűzésével azonban hi-
vatalosan még nem kezdődött 
meg a kampány.

Kevés vasúti kocsi, 
több utas

Az új vasúti menetrend élet-
be lépése óta kevesebb vas-
úti kocsival közlekedik a Bras-
só és Budapest közötti éjsza-
kai utasszállítást végző Corona 
InterCity vonat. Sok az utas, volt 
eset, hogy minden jegyet elad-
tak, ezért nem ajánlott utolsó 
napra hagyni a jegyvásárlást. 4.
Egyre nehezebben 
találnak munkaerőt
Jelentősen visszaesett a Hargi-
ta megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél (AJOFM) nyilván-
tartott munkanélküliek száma, 
ugyanakkor továbbra is csökken 
azok száma, akiket könnyen le-
het alkalmazni. 3.
A Sportullal játszik 
a Progym

Aki sok gyergyói gólt akar lát-
ni, annak remek alkalom lesz ez 
a hétvége. A Progym szombaton 
18.30-tól és vasárnap 11.30-tól 
a bukaresti Sportul Studenţesc 
együttesét látja vendégül. Aligha 
kétséges a hat pont sorsa, leg-
feljebb annyi „izgalom” merülhet 
fel, hogy 20-nál nagyobb, vagy 
valamivel kisebb gólkülönbség-
gel nyernek-e a mieink. 11.
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Ismét bebizonyosodott: él a 
jó szándék, az együttérzés a 
gyergyóiakban, hisz hozzájá-
rulásukkal kevesebb, mint egy 
hónap alatt összegyűlt az az 
összeg, ami a nyolc és fél éves 
Neuhárdt Anita lábkorrekci-
ós műtétjéhez szükséges. A 
szülők már átutalták a pénzt 
a müncheni Schön Klinika 
számlájára, és már időpontot 
is kaptak a műtétre.

A tanórák alatt 
nem tarthatják ma-
guknál mobiltele-
fonjukat a tanulók, 
akik ugyanakkor a 
továbbiakban nem 
vállalhatnak ka-
pusszolgálatot az 
oktatási miniszté-
rium új közoktatá-
si iskolai rendsza-
bályzata alapján.

Összefogás és új lendületNem szabad jeggyel büntetni

Részletek a 13. oldalon
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