
Változások a 
rendszabályzatban
A tanórák alatt nem tarthat-
ják maguknál mobiltelefonju-
kat a diákok, akik ugyanakkor 
a továbbiakban nem vállal-
hatnak kapusszolgálatot a 
tanügyminisztérium új közok-
tatási rendszabályzata alap-
ján. A kapusszolgálat eltörlése, 
valamint az egyenruha-viselés-
re vonatkozó enyhítés fejtörést 
okoz néhány tanintézet veze-
tésének.

Száz munkabaleset 
történt tavaly
Sofőrnek, fafeldolgozónak, épít-
kezésben és élelmiszeriparban 
dolgozónak a legveszélyesebb 
lenni – derül ki a munkaügyi 
felügyelőség múlt évi kiértéke-
lőjéből. Ezekben a szakmákban 
történt a legtöbb baleset.

Rólunk van szó. Nincs súlyarányos visszhang
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Idén is lesz 
támogatás
Újra lehet jelentkezni a tavaly 
indított programba, melynek 
során azokat támogatják, akik 
szezonon kívül értékesítenek 
saját termesztésű paradicso-
mot.
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Négy SZKC-s utazik 
az Eb-re
Útjára indul a labda ma este 
a 2018-as horvátországi férfi 
kézilabda-Eb csoportkörének 
nyitófordulójában, amelyen 
az SZKC-t három kézilabdázó 
és az edző képviseli.
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Székelyföld története, három kötetben. Bemu-

tatták szűk közönség előtt már két esztendővel 

ezelőtt, de azt is tudjuk, akkora visszhangja sem 

volt, mint egy rosszul megírt rózsaszín leányre-

génynek. E szenzációtlan szenzációról többször 

is beszélgettem egy kiváló hely- és iskolatör-

ténésszel, akit már rég nem érdekelnek olyan 

hívságos dolgok, mint például hogy neve fölött 

viszontlássa nyomtatásban, amit egy napja, 

hete, hónapja elmondott. Igenám, de csupa 

olyasmit mondott, hogy kár s vétek lenne ki- 

vagy elhagyni.
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ALKALMAZUNK
SZERVIZ-ÜGYFÉLFOGADÓT (RECEPCIÓST)

Elvárások: románnyelv-ismeret, számítógép-kezelési 

Jelentkezés: 0744-599244

Részletek a 15. oldalon

Elfogadták a báznai és 
mangalicasertések te-
nyésztésének fellendítését 
szolgáló De minimis-prog-
ramra vonatkozó kormány-
határozatot. Jelenleg már 
zajlik a báznai és mangali-
casertések tenyésztőinek 
összeírása Hargita megyé-
ben − lehet jelentkezni is.
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Serkentik a sertéstenyésztést
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A Szilánk Kft.
 vállalja gázkazánok 

és fáskazánok felszerelését, 
ISCIR-engedéllyel.

A nálunk vásárolt kazánokat 
üzembe helyezzük és szervizeljük: 

A Szilánk Kft. a német márkájú 
Buderus és az olasz márkájú Ferroli 

gáz- és fáskazánok képviselete.
Címünk: Sas utca 2/B, 
a tűzoltóság mellett.
Tel.: 0744-557959.

Székelység: nép, föld, történelem
Kevés előzmény, sok következmény

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




