
Helyreállítják a 
veszélyes útszakaszt
Ismét helyreállítják a sokadik 
alkalommal balesetveszélyes-
sé vált, a Villanytelep utca és a 
Brassói út kereszteződésénél 
lévő körforgalmat. Az életbe 
lépett részleges útlezárás mi-
att fennakadások alakultak ki.
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Nem alaptalan a Háromszéken érettségiző 

magyar diákok és tanáraik felháborodása, 

miután román nyelv és irodalomból írt dol-

gozataikat lepontozták a marosvásárhelyi 

tanárok. Sokan egy hétig sírtak, mert azt 

hitték, megbuktak románból. Olyan diákokat 

értékeltek 2-esre vagy 3-asra románból, akik a 

többi tantárgyból 9-es feletti értékelést kap-

tak, négy évig jól teljesítettek, sőt a román 

próbaérettségin is kitűnően szerepeltek. 

Nem alaptalan a felháborodás

„Történhettek túlkapások, hibák, felelőtlenségek. Három és fél, négyjegynyi különbséget nehéz megmagyarázni”

Szándékosan „húzták meg” az érettségiző magyar diákokat?

Versenyautók lepik el 
Székelyudvarhelyt
Huszonhatodik kiírásához érke-
zett a Hargita Gyöngye Rali, a ro-
mán ralibajnokság ötödik fordu-
lója csütörtökön este a hivatalos 
megnyitóval kezdődik Székely-
udvarhelyen.

Tudományos érvek: 
a székely is magyar
A székelység a magyar nemzet 
része – szögezte le tegnap a 
Magyar Tudományos Akadémia 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló anyaor-
szági választópolgári kezdemé-
nyezés kapcsán.

Lélekszépítő zene 
és táborozás

Hatvan gyermek tanul fúvós- és 
ütős hangszereken játszani a 
Hetedik Alcsíki Fúvóstáborban, 
a csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre iskolában. Fújják az udvaron, 
gyakorolnak az iskola folyosóin, 
tanulnak az osztálytermekben, és 
kihallatszik a dobpergés az iskola 
mögötti sportközpontból is.

Zavaros víz folyik 
a csapból
Az elavult tisztítórendszer nem 
megfelelő működése miatt na-
gyobb esőzések után zavaros, 
elszíneződött, emberi fogyasztás-
ra nem alkalmas a vezetékes víz 
Csíkkozmáson.
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KERESSE A KAKAST!KERESSE A KAKAST!KERESSE A KAKAST!

Gyűjtse össze a havonta megjelenő
4 szelvényt, és nyerjen 300 lejt!




