
EmbErrE ártalmatlanok az oltóanyagot tartalmazó csalik

A veszett róka nem játék
Többnyire repülőgépből szórnak, de kézzel is helyeznek el veszettség elleni oltóanyagokat a 

rókák számára Hargita megyében, a május végén sorra kerülő akció lebonyolításáról ma  
tárgyalnak az illetékes hatóságok. Noha a lakosság felelősségteljesen cselekszik vészhelyzet 

esetén – Hargita megyében nem is jegyeztek veszettséget embernél –, az elkövetkező 
időszakban tájékoztatási kampány indul. A veszettség ugyanis halálos. > 2. oldal

A rókák veszettsége elleni mostani oltási kampány többszöri nekifutás után látszik megvalósulni. Ravasz hitegetések  fotó: national park service

 fotó: hompoth loránd

Veres róka, ló, ember
Hasonló oltási kampányt már 

évekkel ezelőtt terveztek az ország-
ban, annak is része lett vol-
na Hargita megye, de aztán 
nem lett belőle semmi. Elvit-
te a róka – mondhatnánk Kányádi 
Sándor Róka-mondókáját idézve.

3

Sarány István

felborult az emelő 

Csonttöréssel 
végződött

kárfelmérés
Nyolc méter magasságból, egy 

kosaras emelőről esett le két fér-
fi tegnap Gyergyószárhegyen. 
A sérülteket a csíkszeredai 
ortopédiára szállították, egyik 
sincs életveszélyes állapotban. 

rangos ElismErés

A díj a község 
büszkesége

Páll Ágoston korondi fazekasmes-
ter az UNESCO Szellemi Örök-

ség Díját veszi át május 21-én, szom-
baton szülőfalujában, Korondon. A 
Páll família elismerten kitartó 
volt és maradt a hagyomány 
szellemiségének megőrzésé-
ben, tagjai közül négyen kapták meg 
a Magyar Művészetért Díjat.

Kelemen: nem 
kell technokrata 

kormányfő
Hargita megyei kérdések is napi-

rendre kerülnek a kormányko-
alíciós egyeztetésen, amelyre legké-
sőbb holnap kerül sor, tudtuk meg 
Kelemen Hunortól. Az RMDSZ 
elnöke szerint a szövetség 
nem a kormányfőváltásról, 
inkább a parlamenti mun-
káról és különböző megyei szintű 
együttműködésekről egyeztetne. 

Biztató, de még 
nem meggyőző

Románia kilépett a recesszióból, 
de egyes makrogazdasági 

mutatók továbbra is kedve-
zőtlenül alakultak. 

Térszépítő
fogyatékkal élők 776Magtár: bármi lehet 

belőle
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A 12-es út javításáról 
egyeztettek

Négy csűr égett le

Villám okozta tűz 
Csíkszentgyörgyön
Feltehetően villámcsapás miatt 

ütött ki tűz tegnap délután Csík-
szentgyörgyön, négy egymás melletti 
porta gazdasági épületei váltak 
a lángok martalékává. A kör-
nyék önkéntes tűzoltói együtt 
oltottak a hivatásosokkal, illetve az 
összesereglett helyi lakosokkal .

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1054î
1 amerikai dollár USD 2,9093ì
100 magyar forint HUF 1,5330î
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