
Vrancea megyébe került az embereket Veszélyeztető Vad

„Száműzte” medvéit Tusnádfürdő
Kelepcébe csalták, elaltatták, majd Vrancea megyébe szállították Tusnádfürdőről azt az anyamedvét 
és két bocsát, amely az utóbbi időben gyakran tett látogatást a fürdővárosban, élelem után kutatva. 
A turisták körében igen népszerűvé vált veszélyes állatokat a környezetvédelmi ügynökség munka-

társai kedvezőbb körülményekkel próbálják meg átszoktatni új élőhelyükre. > 3. oldal

Az anyamedvét csak egy nagyobb dózis altatóval sikerült elbódítaniuk a környezetvédelmi ügynökség szakembereinek. Új élőhelyre kerül  fotó: szabó szilárd

 fotó: mihály lászló

Mondja, mondogatja
„Az egyedáruságoknál egy párto-

kon átnyúló hálózat van. Ma van egy 
vezérigazgató, megváltozik a kormány 
összetétele, s az a személy vezérigazgató-
helyettes lesz; megint megvál-
tozik a kormány összetétele, az 
illető visszatér a vezérigazgatói 
székbe. Egy a klientelizmus mindig is a 
pártok közötti alku tárgya volt.”
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    Hecser Zoltán

„Visszatanítjuk 
a hagyományaikat”
Mezőségi útra készül a Hargita 

együttes. A már hagyomá-
nyosnak számító szórványvidéki 
rendezvénysorozat idén má-
jus 14-től 21-ig tart, és gaz-
dag programot – előadáso-
kat, népviseleti és táncversenyeket, 
kézművesfoglalkozásokat – ígér.

Új ügyvezető 
kerül a távhő- 

szolgáltató élére
Vezetőváltás történik Gyergyó szent -

miklóson az RFV-nél. A szárnyra 
kapott hír igaz – erősítette 
meg a gyergyó szent miklósi táv-
hőszolgáltató. Információink 
szerint a gyergyó szent  miklósi Szabó 
Csaba lesz Luczay utódja. 

Programok 
kicsiknek, 
nagyoknak

Maradt ugyan még néhány kér-
dőjel, de hamarosan véglegessé 

válik az idei székelyudvarhelyi város-
napok menetrendje.  Az már 
biztos, hogy fellép a Ghymes 
és a Neoton, s a tervek szerint 
ekkor ejtik meg az első őrségváltást 
is a Székely Támadt várban. 

40 éve elkobozott 
iratok kerültek 

vissza
1971-ben a Román Nemzeti Mú-

zeumba szállított le véltári 
dokumentumokat szol gál tat-
tak vissza az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerületnek – je lentették 
be tegnap Kolozsváron.

Indul a családorvosi 
ügyeletrendszer 65230 000 euró 

közösségfejlesztésre 
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Várnak hideget, 
meleget

A válság ellenére 
is nőtt a banki 

letétek volumene
A teljes hitelállomány 10,6 szá-

zalékát minősítik késedelmes 
visszafizetésük miatt egyre problé-
másabbnak a hazai bankárok, főleg, 
hogy a kölcsöneiket rosszul 
törlesztők elmaradása csak az 
idei első három hónap alatt 
tíz százalékkal nőtt.  Azonban jutott 
pénz a banki megtakarításokra is.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,0885î
1 amerikai dollár USD 2,8504ì
100 magyar forint HUF 1,5489î
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