
„A legfontosabb, hogy a gyermekek megtalál-

ják a sportban a szeretetet, hogy az edzők, a 

pedagógusok, akik velük foglalkoznak, meg-

erősítsék őket hitben, testben és lélekben. 

Ez az útravaló, amit adunk nekik az életre. De 

persze bízunk benne, hogy az általunk nevelt 

bokszolókból kiemelkedik néhány, aki világ-

színvonalon képviselheti a nemzetet” – fo-

galmaz Erdei Zsolt, a Madárfészek Akadémia 

vezetője.

8.

Tisztességes életre nevelnek

Erdei Zsolt és Böjte Csaba: céljaik sok tekintetben azonosak

Nem csak a remélt sportsikerek fontosak az ökölvívó akadémiának
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Női kormányfője 
lehet Romániának

Pesten kíváncsi 
a szakma a „semmire”

5.6.

A jelek szerint zökkenőmentes lesz a mi-
niszterelnök-csere, miután Mihai Tudose 
kedd este pártja nyomására lemondott 
posztjáról. A kormányzó szociáldemok-
raták Viorica Dancila európai parlamenti 
képviselőt jelölték a kabinet élére.

Február 5-én adja át a stafétát 
Czimbalmos Attila, a Gyergyó szár-
hegyi Kulturális és Művészeti Köz-
pont igazgatója Kolcsár Bélának. 
Czimbalmos nem is jelentkezett a 
versenyvizsgára, önként távozik.

Kötelességek 
és engedmények
Gyakrabban kell műszaki vizs-
gát végeztetni a tizenkét évnél 
idősebb járművek esetében, a 
büntetőpontok értéke nem emel-
kedik a minimálbér növelésével, 
a járművek forgalomba helyezé-
sekor felszámolt illetékeket pe-
dig visszafizetik – többek között 
ezeket az intézkedéseket hozta 
az új év a gépjármű-tulajdonosok 
számára. 4.
Erőforrás a léleknek

Segítséget kérni nem szégyen, 
sőt szükséges. A Hargita megyei 
lelkisegély-szolgálathoz már 
több mint egy évtizede fordul-
nak azok, akik úgy érzik, egyedül 
nem tudnak megküzdeni a min-
dennapok gondjaival. A párkap-
csolati dillemák, munkahelyi 
gondok, túlhajszoltság mellett 
tavaly a külföldről visszatelepül-
tek beilleszkedésének nehézsé-
gével is felkeresték a segélyszol-
gálatot. 9.
Csomafalviak 
pingpong-versenye

Január első hétvégéjén újra 
az asztaliteniszé volt a fősze-
rep Csomafalván. Harmadik 
alkalommal került megszer-
vezésre a csomafalvi amatőr 
asztalitenisz-bajnokság, csak 
csomafalviaknak. A rendezvény 
nem titkolt célja volt a helyi te-
hetségek felkutatása, és nem 
utolsó sorban a találkozás, vala-
mint a nosztalgiázás az elmúlt 
versenyekről. 8.

oldaloldal
3.3.

Továbbra sincs jó hír 
az ötödikes tanköny-
vek magyar nyelvre 
történő lefordításá-
val kapcsolatban, 
így második félévtől 
is ezek hiányában 
tanulhatják a tantár-
gyak nagy részét az 
ötödikesek. Tanköny-
vek nélkül a tanárok 
és diákok is nehéz 
helyzetben vannak.

Az elmúlt években nem 
volt példa arra, hogy 
Gyergyószéken fertőző 
betegség bukkanjon fel a 
lovaknál, a tavaly tavasz-
szal viszont egy lónál fer-
tőző kevésvérűséget álla-
pítottak meg. A harmadik 
ellenőrző vizsgálatról, 
a törvény előírásairól, a 
gazdák kötelezettségeiről 
ifj. Gáll József körzeti ál-
latorvossal beszélgettünk.

Nehéz helyzetben diák, tanárFertőzött ló miatt újabb ellenőrzés

Részletek a 10. oldalon
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