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Hivatali visszaélés gya-

nújával indított eljárást a 

rendőrség az udvarhelyi 

polgármesteri hivatal  

ellen. A kivizsgálás a 

március 15-ei rendez-

vény közbeszerzési 

eljárásának törvényes-

ségére irányul. Ettől 

füg getlenül a hivatal tar-

talmas és gazdag prog-

ramkínálattal készül az 

1848–1849-es forrada-

lom és szabadságharc 

170. évfordulójának 

meg ünneplésére. A 

program összeállításá-

ban a kulturális intézmé-

nyek is részt vettek.
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3. Idén is díszbe öltöztetik a várost, még ha az nem is tetszik mindenkinek

Még ebben a hónapban be kell 
pótolni az elmaradt képes-
ségfelmérő próbavizsgákat 
azokban a tanintézetekben, 
ahol bojkottálták a tiltako-
zó pedagógusok. A Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség szá-
mára a jövő héten kezdődő 
próbaérettségik nehezítik az 
elmaradt vizsgák megszerve-
zését.
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Bepótolják a próbavizsgákat

További részletek a 14. oldalon0755–061474 0755–061499

RONCSAUTÓKAT VÁSÁROLUNK 

Érvényes ITP-vel

vásárolunk 1000 lejes áron!

Kivizsgálást indított a rendőrség Székelyudvarhely ellen

Nem tetszik a piros–fehér–zöld

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 

hogy változás történt 

lapunk ügyfélszolgálatában: 

a másnapi megjelenésre szánt hirdetéseket 
ezentúl reggel 8-tól délután 3 óráig 
áll módunkban felvenni. 

„A nemzet jövőjéről 
döntünk”
A magyarországi választói név-
jegyzékbe való regisztrációban, 
illetve a szavazólapok kitöltésé-
ben is segít a területi RMDSZ, 
amely voksolásra buzdítja a ma-
gyar állampolgárokat.
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Nyolcan az ifjúsági 
válogatottakban
A következő időszak a különböző 
korosztályú ifjúsági kézilabda-
válogatottak összetartásáról fog 
szólni, a szövetségi kapitányok 
nyolc udvarhelyi játékos szolgá-
latára számítanak.

oldal
9.

„Ezek a nők ma is 
követendő példák”
Mifelénk egy televíziós sorozatbeli 
szerepének köszönheti ismert-
ségét, de múlt csütörtöki két telt 
házas előadása után színházi szí-
nésznőként is kivívta a közönség 
elismerését. Csomor Csilla szemé-
lyében Déryné Széppataki Róza 
százhetven év múltán visszatért 
Székelyudvarhelyre.
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