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A belső bútorzat még 

nem készült el, és az 

ehhez szükséges pénz-

nek is csak alig több 

mint fele van meg, de 

karácsony óta már az 

újjáépített templom-

ban tartják a miséket 

Atyhában. A 2016 őszén 

villámcsapás miatt 

leégett templomot kö-

zösségi összefogással 

múlt év őszére újjáépí-

tették, de a híveket még 

a haranglábból hívják 

misére, mivel a decem-

berben kiszállított új 

harangokat nem sikerült 

felszerelni.

oldal
3. Karácsonykor is, húsvétkor is hiába várták, hogy az új harangok szólaljanak meg a toronyból

„Emberek, emberek, em-
berek, nem látták itt ezt a 
férfit?” Nos, emberek, ha 
nem látták volna, bemuta-
tom Pásztor Márkot. Költé-
szet-napi Cseh Tamás-estjét 
látva-hallva állítom, hogy 
ez a huszonéves színészpa-
lánta tud valamit. Nemcsak 
énekelni és gitározni, hanem 
belső remegést okozni.

oldal
6.

„Nem bánnám, ha idevetne a sors”

További részletek a 14. oldalon

már nettó
6.690 EUR+TVA ártól*

már nettó
4.672 EUR+TVA ártól*

A 2018 évi RONCSPROGRAM A CÉGEK
(JOGI SZEMÉLYEK) RÉSZÉRE FOLYTATÓDIK!

Lassan haladnak az atyhai templom berendezésével

Engedélyekre várnak

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 

hogy változás történt 

lapunk ügyfélszolgálatában: 

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

A hajrában döntött 
a Vasas Femina
Nagyon nehéz mérkőzésen húzta 
be a győzelmet tegnap dél-
után a Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina, a női labdarúgó 1. Liga 
12. fordulójában 2–1-re legyőzte 
a Borgóprundi Heniut.
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7.

A nyitottságban hisz 
az új elnök
Titkos szavazáson választották 
meg az RMDSZ udvarhelyi szerve-
zetének elnökévé Derzsi Lászlót, 
aki szoros párharcot vívott a tiszt-
ségért szintén induló Sinka Ar-
nolddal. Az új elnök egy mindenki 
számára nyitott érdekképviseletet 
képzelt el, rendszeres lakossági fó-
rumok és különböző közösségépí-
tő programok szervezésével.
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