
Konyhakerti növények 

termesztését szeret-

nék meghonosítani 

a hegyek közé zárt 

Háromkúton, ebben 

nyújt segítséget a 

helyeiknek a Caritas 

Vidékfejlesztés és 

partnerszervezete, a 

svájc iMythen-Fonds. 

Fóliaházak építéséhez 

nyújtanak támogatást a 

településen, palántákon 

és vetőmagokon kívül 

szakmai tanácsadást is 

biztosítanak azoknak, 

akik vevők a kezde-

ményezésre. Az első 

melegházat pénteken 

építették fel.
oldal
3. Pénteken épült meg az első fóliaház. További tíz darabot szerelnek össze az elkövetkező hetekben

Negyven éve, 1978-ban 
alakult meg Garda Dezső 
vezetésével az az iskolai tör-
ténelemkör, amelynek egy-
kori tagjai pénteken gyűltek 
össze, hogy találkozzanak, 
felidézzék iskoláskoruk má-
ig emlékezetes pillanatait. 
Önmagában ez lehetett vol-
na egy egyszerű véndiák-ta-
lálkozó is, de több volt annál. 

Kijevben szombaton elkezdődött 
az U18-as korosztályúak számá-
ra kiírt divízió 1/B jelű jégkorong-
világbajnokság, amelyen a romá-
niai és a magyar csapat is sze-
repel. A két csapatnak teljesen 
eltérőek a céljaik. Magyarország 
visszajutna az eggyel maga-
sabb értékcsoportba, a románi-
ai együttes pedig meg szeretne 
kapaszkodni ezen a szinten. 
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Már történelem a gyermekek kutatásaA magyar ifik lenullázták a romániaiakat

Paradicsomtermelés a sziklák között

Foglaljunk helyet a 
szerzetesek asztalánál

Már biztos a Fidesz 
kétharmada
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FOTÓ: LUKÁCS GÉZA

Háborús lövedéket 
találtak
Tűzszerészeket riadóztat-
tak csütörtökön, amikor egy 
gyergyószentmiklósi, Kavics-
bánya utcai telken egy fel nem 
robbant, vélhetően a második 
világháborúból származó lövedé-
ket találtak. A 37 mm-es kaliberű 
bomba egy raktár lebontása után, 
a tereprendezés során került 
elő a föld alól.
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2018. április 16., hétfő  IX. évfolyam, 71. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Fóliaházakat állítottak Háromkúton

Részletek a 9. oldalon

Ajánlható ez a kiállítás mindazok-
nak, akik járnak vagy régebben 
jártak hittanra, de azoknak is, 
akik ettől függetlenül szeretik a jó 
bort, a jó sört, szeretnek jól enni-
inni, és adnak a minőségre. 

A Fidesz–KDNP kétharmados 
többségben kormányozhat – de-
rült ki az összes szavazat meg-
számlálása után. A határon túliak 
körében még nagyobb arányban 
győzött a kormányoldal.
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