
Nyugodalmat 
a farsangnak!
„Ismert lehetett Farsang, hogy 
az egész falu elment a temeté-
sére. Gazdag volt, hogy a pap 
bácsi udvarán tartják a tort?” – 
évődtek, mint „a titokváróban”, a 
lövétei „komámasszonyok”. Ősi 
rítus szerint zárták a böjt előes-
téjén a vígság időszakát a katoli-
kus nagyközségben.

„A barnamedve 
nem postagalamb”
Az elmúlt huszonöt évben ta-
pasztalható volt, hogy a vadon 
élő állatok által okozott károk 
és az embert fenyegető veszé-
lyek megsokszorozódtak. A sajtó 
idejében jelezte a gondokat, 
egyszeriben mindenki medve-
szakértő lett. Legtöbb esetben a 
barnamedvék kártételei kerültek 
nyilvánosságra, illetve veszélyes-
ségük az emberre nézve.

Fogyatékkal élő 
munkatársak
Megszűnt jogilag a Hargita Me-
gyei Mozgássérültek Szervezeté-
nek védett műhelye, ezért több 
fogyatékkal élő alkalmazottjuktól 
is kénytelenek voltak megválni. 
Többek között ez lett a tavaly 
elfogadott hatvanas számú sür-
gősségi kormányrendelet egyik 
következménye.

Színvonalas tornán 
szerepeltek
Rangos kézilabdatornát rendez-
tek múlt hét végén a kiskunha-
lasi Horváth István Sportcsar-
nokban. A Székelyudvarhelyi ISK 
lánycsapata második lett.

Elbocsátásokra lesz szükség a 
Hargita megyei tanintézetek egy 
részében, mert a fejkvótaalapú 
finanszírozás nem elegendő a 
bérköltségek fedezésére az év 
végéig. Az oktatásban dolgozók 
szakszervezete a napokban dönt 
a tiltakozások időpontjáról, ha a 
kormány képviselői nem ülnek 
tárgyalóasztalhoz az érdekvé-
delem illetékeseivel.
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Elkerülhetetlen megszorítások

Az alábbi történet meglehetősen bizarr. Főhőse 

azért keresett meg, hogy megossza tapasztala-

tait és egyben lerántsa a leplet a fizetős üzenet-

küldésen alapuló társkereső oldalakról. Névte-

lenségben kívánt maradni, ezért hamis profilt 

találtunk ki neki, amilyet ő is használt, amikor a 

kliensekkel érintkezett. Aliz (22) ugyanis beépí-

tett ember, ún. operátor (üzenetkezelő) volt.
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Jól ki van találva a rendszer a beszélgetés nyújtására és a kliens kifosztására
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Csökkent a bögözi 
szemétdíj
A természetes személyek-
nek és a cégtulajdonosok-
nak is kevesebbet kell fizet-
niük ezentúl a háztartási 
szemételszállításért Bögöz 
községben.
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Ismertek 
a döntősök
Lejárt a Hargita megyei 
futsalbajnokság alapsza-
kasza, múlt hét végén Ud-
varhelyszéken és Gyer gyó-
széken is kiderült, kik jutot-
tak be a hatosdöntőbe.
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ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS
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Vallomások a társkereső oldalak túlsó oldaláról

Szeretetszolgáltatás extrákkal




