
kővel dobálták meg az egyenruhásokat

A helyi rendőrökre támadtak a romák
Cigányok támadtak a polgármesteri hivatal helyi rendőrei re Gyergyószentmiklóson. Az egyenruhások 
bejelentés nyomán mentek befogni egy tilosban legelő lovat, amikor harmincan rohantak rájuk. Vil-

lákkal, kaszákkal szaladtak a két egyenruhás felé, kővel dobálták meg őket. > 4. oldal

Ellenőrzés a gyergyószentmiklósi romatelepen. A rendőrök tizenegy lovat tereltek a városgondnokság udvarára, és előkerültek a támadás elkövetői is  fotó: lázár hajnal

Az RMDSZ
és Emil Boc tervei
Boc megnyugtató fölénnyel meg

nyer te a PDL elnöki tisztségét. El
ső ránézésre azt lehetne hinni, ez 
a garanciája annak, hogy 
min den folytatódik, minden 
marad úgy, ahogy eddig volt. 
De a holnapi Emil Boc nem biztos, 
hogy ugyanaz, mint a múlt heti.
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Isán István Csongor

növényvédelem

Levélbetegségek 
támadják

az őszi gabonát
A már megjelent lisztharma-

tot és levélfoltosságot a ga-
bonafélék esetében rövidesen a 
sárgarozsdaveszély is tetézheti – 
állítja legfrissebb előrejelzésében a 
csíkszeredai nö vényvédelmi 
hivatal. Figyelmeztetnek 
továbbá a répabolha és a 
gyümölcsösöket ellepő levéltetvek 
elleni védekezésre is.

másfél hónap alatt

1941 m3 faanyagot 
koboztak el

Közel 2000 köbméter faanyagot 
koboztak el a hatóságok Hargi-

ta megyében az utóbbi másfél hónap 
alatt. A rendőrség, az erdészet, a vám- 
és pénzügyőrség, valamint a 
környezetvédelmi őrség ápri-
lis 1. óta 1497 cégnél tartott 
ellenőrzést, és 49 esetben állapított 
meg bűncselekményt.

székelyek a 18. században

Miért ne lehetne 
Csaba királyfink?
Hogyan éltek elődeink a moder-

nizáció, a vasút, az elektromos 
áram megjelenése előtt, amikor a va-
lós, igazi, konkrét emberi kap-
csolatokra alapozódott a társa-
dalom? Takács Péter debreceni 
történész erre igyekezett választ adni 
Csíkszeredában tartott előadásában.

Patkók
a Patkóban 522Megyei könyvtár:

éppen csak elférnek
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Táncházzenészek találkozója:
megvan az utánpótlás

állami szubvenció nélkül

Távfűtés:
aggasztó távlatok
Országos viszonylatban a távfű-

tésnek akár 60 százalékos drá-
gulását is eredményezheti az az intéz-
kedés, hogy megszűnik a hőenergia 
előállításának állami szubvencionálá-
sa. Egyre többen kezdték el a 
távhőrendszerről való leválást, 
Csíkszeredában például van 
olyan lépcsőház, ahol egyetlen hét le-
forgása alatt 5 család döntött erről.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1060ì
1 amerikai dollár USD 2,8720î
100 magyar forint HUF 1,5404î
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hatos lottó

ötös lottó
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