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Szekelyhon

Nem alaptalan a Három-

széken érettségiző ma-

gyar diákok és tanáraik 

felháborodása, miután 

román nyelv és iroda-

lomból írt dolgozataikat 

lepontozták a marosvá-

sárhelyi tanárok. Sokan 

egy hétig sírtak, mert 

azt hitték, megbuktak 

románból. Olyan diá-

kokat értékeltek 2-esre 

vagy 3-asra románból, 

akik a többi tantárgyból 

9-es feletti értékelést 

kaptak, négy évig jól 

teljesítettek, sőt a román 

próbaérettségin is kitű-

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

Az AUTOGROUP SIMO
az újonnan induló 

RENAULT SELECTION 
HASZNÁLTAUTÓ KERESKEDÉSÉBE ALKALMAZ

Jelentkezés: 0745-589919

Részletek a 14. oldalon

Szándékosan „húzták meg” az érettségiző magyar diákokat?

Nem alaptalan a felháborodás

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 

hogy változás történt 

lapunk ügyfélszolgálatában: 

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

Épületmakettek 
a várban
Tizenkilenc épület makett várja 
a turistákat és a helybélieket ma 
déltől a Székely Támadt-várban, 
ahol a tavalyhoz képest új látni-
valókkal kecsegtet a Székelyföldi 
Legendárium csapata. 
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Ott lesz a rajtnál 
az SZFC
Rengeteg megválaszolatlan kér-
dés terjengett a Székelyudvarhe-
lyi FC 3. ligás együttese körül az 
elmúlt időszakban. A bajnokság-
ban a nagyszerű tavaszi mene-
telés ellenére is kérdéses volt 
a gárda jövője. Berkeczi Attila 
klubelnök oszlatta el a ködöt, be-
jelentvén, Udvarhely nem marad 
csapat nélkül a 3. Liga új szezon-
jában sem.
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Sorozatos lakossági bejelentések 
és „bepanaszolások” után a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Igaz-
gatósággal karöltve újabb ellen-
őrzést végzett a helyi rendőrség a 
Szentimre utca és a Kőkereszt tér 
közé szorult „buliháromszögnél˝ 
Udvarhelyen. A mérés ugyan kimu-
tatta, a zajszint messze meghalad-
ja a megengedettet, a helyi lokálok 
vezetői szerint viszont szándékos 
lejáratás van az ügy mögött.

Ostrom alatt az udvarhelyi „buliháromszög”
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FOTÓ: PINTI ATTILA




