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Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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• A NAP ÍRÁSAIBÓL
Nem vállalkozóbarát
a város?
A jelenlegi intézkedéseknél lényegesen többet vár a helyi önkormányzattól az Udvarhelyszéki Kisés Középvállalkozók Szövetsége, a
Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók
Szövetsége, illetve a Hargita Business Center ahhoz, hogy vállalkozóbarátnak nevezzék Székelyudvarhelyt. A gazdasági szereplők
támogatása, a költségvetési tervek,
valamint az adók és illetékek meghatározásának területén is nagyobb
előrelépéseket várnak.

Gépzaj a kukoricásban
Bőséges volt a termés, így sok munkájuk van a gazdáknak

2. oldal

A nagycsaládosokon
segítenek
A nagycsaládosok számára rendez
gyűjtést az élelmezési világnapon
három székelyudvarhelyi szervezet.
A kezdeményezés célja ráirányítani
a jóérzésű emberek figyelmét a
sokgyerekes családok megélhetési
nehézségeire.

9. oldal

Idegenben jobban
megy a játék
Egyik leghosszabb kiszállására
készül a Székelyudvarhelyi FC a
labdarúgó 3. Liga 5-ös csoportjában, szombaton délután három
órától a Szatmár megyei Tasnádi
Unirea vendége lesz.

10. oldal

Segesváron játszik
a Szejke
Újabb idegenbeli meccs vár a
Szejke SK-ra a férfi kézilabda
másodosztályban. A csapatot a D
csoport negyedik fordulójában,
pénteken 18 órakor a Segesvári
HCM fogadja.

10. oldal

▴ FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Éjszakai munka. Jóval hidegebb van, és fárasztóbb is, de hatékonyabban lehet dolgozni

• Hangos robajjal indult el

éjszaka Siménfalva határában
a Gruer család csőtörőgépe,
amelynek minden napszakban
működnie kell az őszi beta-

karítások idején. A fáradtság
ellenére inkább ilyenkor szeret
dolgozni édesapjával a huszonéves gazda, mivel nedvesek
a levelek, így hatékonyabban

dolgozik a gép. Munkája bemutatása mellett arra is igyekeztünk választ találni, hogy miért
marad szülőföldjén egy gazdál7. oldal
kodásból élő fiatal.
HIRDETÉS

A RONCSPROGRAM FOLYTATÓDIK!
RENAULT és DACIA bemutatótermeinkben várjuk
az új autóvásárlókat, igény esetén
roncsautót is biztosítunk.
A helyek száma korlátozott!

További részletek a 8. oldalon

