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Szekelyhon

Az AUTOGROUP SIMO
az újonnan induló 

RENAULT SELECTION 
HASZNÁLTAUTÓ KERESKEDÉSÉBE ALKALMAZ

Jelentkezés: 0745-589919

Részletek a 11. oldalon

Fokozott omlásveszély
Nem múlt el az omlásveszély a 
Vargyas-szorosban, ahol két hete 
autó méretű szikladarabok hul-
lottak a mélybe. Az újabb viharok 
miatt ugyanis a hegyimentők 
nem tudták leverni az erózió mi-
att fellazult kődarabokat.
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Rajtra kész a mezőny
Nyolcvanöt páros és erőgép várja 
a Hargita Gyöngye Rali pénte-
ki rajtját. A román ralibajnokság 
ötödik fordulója pénteken 15.28-
kor az ország leghosszabb sza-
kaszával, a bucsini gyorsaságival 
kezdődik. Mit mondanak a fősze-
replők?
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Új szolgáltató új 
játékszabályokkal
A korábbitól eltérő módon szám-
láz Udvarhelyen a vízszolgáltató: 
a Harvíz Rt. a számláit kéthavon-
ta jutattja el a magánházakhoz. 
A díjszabás is módosult, ám a 
részletekről ismételten azért nem 
tájékoztatták az udvarhelyieket, 
mivel az árak egységesek minden 
olyan településen, ahol a Harvíz 
Rt. jelen van.
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Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 

hogy változás történt 

lapunk ügyfélszolgálatában: 

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

Kétszer is érdemes 

meggondolni, mielőtt 

valaki után fütyülünk 

az utcán, ez ugyanis a 

közeljövőben akár tíz-

ezer lejünkbe is kerülhet 

egy frissen elfogadott 

törvénymódosítás sze-

rint. Bár a szexuális és 

lelki zaklatás enyhébb 

formáit is kihágásnak 

minősítő előírás el-

sősorban megelőzési 

céllal született, egyes 

szakemberek szerint a 

kiegészítés túl általá-

nos megfogalmazása 

visszaélésekre is okot 

adhat.
oldal
3. Törvény szabályozza. Ami évszázadokon át szinte természetes volt, rövid időn belül elfogadhatatlanná válik

Hamarosan kihágásnak minősül, és büntetik a zaklatások enyhébb formáit

Tiltani fogják a füttyögést

Udvarhelyiként az egyik leg-
ismertebb magyarországi 
online informatikai hírmaga-
zin főszerkesztője. Munkája 
főként a nagyvállalati számí-
tógépes rendszerek alkalma-
zott technológiáinak, trend-
jeinek és piacának elemzé-
séből áll. Nemrég a Digitális 
Kaláka zsűrijeként járt itthon. 
Jövőlatolgató beszélgetés 
Gálffy Csabával.

A digitalizáció színe és fonákja
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