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Rövidített
ügyfélszolgálat
Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy ma szerkesztőségünk
ügyfélszolgálata rövidített
programmal, 8 és 10.30 óra
között várja az érdeklődőket.
Hétfőn, november 19-én a már
megszokott nyitvatartási programmal várjuk ügyfeleinket és
olvasóinkat.

Télen fontosabb a gumi
Gumicsere: napokkal előre beteltek az időpontok a szervizekben

• A NAP ÍRÁSAIBÓL
Tisztáznia kell magát
a SRI-nek
Újabb kérdéseket fogalmazott
meg a Borboly Csaba és több más
személy ellen zajló büntetőper
tárgyalását vezető bíró a Román
Hírszerző Szolgálat (SRI) számára,
ezeket a per tegnapi tárgyalásán
ismertették.

4. oldal

Zarándokhellyé vált
Kányádi Sándor sírja
Kányádi Sándor költő júliusi
nagygalambfalvi temetése óta nem
telik el úgy nap, hogy tisztelői ne
keresnék fel a családi sírkertben
található nyughelyét. Testvérének,
Róza néninek beszámolnak a
költővel kapcsolatos emlékeikről,
kötődéseikről, és emlékidézésre
késztetik „az árvaságban vele
osztozó húgát”.

5. oldal

Iskola-összevonás
a minőség kárára
Nem a pénz és a költség hatékonyság kellene mérvadó legyen az
oktatási hálózat átszervezésében
a tanítás minőségének rovására
– vélik az Erdélyi Magyar Néppárt
Hargita megyei képviselői a
tanintézetek összevonására
vonatkozó tanfelügyelőségi
javaslatok kapcsán.

4. oldal

Vannak, akiknek csak az erős lehűléskor jut eszükbe, hogy le kell cserélni a nyári gumiabroncsokat

• A szervizek zömében már

csak többnapos előjegyzéssel
tudják elvállalni a gépkocsik
gumiabroncsainak cseréjét.
Noha egyre jellemzőbb, hogy

az autótulajdonosok már az
ősz végi roham előtt felkeresnek ez ügyben egy gumiszervizt, még mindig sokan vannak, akiknek csak a fagyokra

Útjavítások még a tél előtt

Jótékonykodó Ditrói Fészek

Több gyergyószéki, megyei
besorolású úton is jelentős
munkálatok zajlottak az utóbbi
napokban, illetve vannak
folyamatban, amíg az időjárás
ezt lehetővé teszi – tájékoztat
Barti Tihamér, a megyei
önkormányzat alelnöke.

Gyergyóditróban két éve
működik a Fészek, azaz a helyi
édesanyák csoportja. Számos
programot kínálva szolgálják a
nagymamákat, gyerekeket és
magukat az anyukákat. Most
éppen új jótékonysági
akciójukra készülnek.

2. oldal

2. oldal

▴
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figyelmeztető meteorológiai
előrejelzések juttatják eszükbe,
hogy le kellene cserélni a nyári
gumiabroncsokat.
3. oldal

