
A nyájAkAt őrző ebek megfogják vAgy elűzik Az erdők állAtAit

Vadgazdálkodás pásztorkutyákkal
A törvény által megengedettnél háromszor-négyszer több kutyát tartanak a pásztorok a legelő  
juhnyájak körül, amelyek így tetemes kárt okoznak a vadállományban – hívják fel a figyelmet  

a vadászok a szerintük általános, az egész megyét érintő jelenségre. Mint mondják, ők tehetetlenek  
a jelenséggel szemben, a hatóságok pedig nem avatkoznak közbe. > 3. oldal

Hargita megyében pár ezer hektáron akár tíz juhnyáj is legelhet, ezeket pedig egyenként tucatnyi kutyával őrizteti a pásztor. Az ebek a vadállományt is tizedelik  fotó: egyed ufó zoltán

 fotó: balázs attila

Véleménycsata
A tavaly is azt állították, hogy 

ha nem is kimagasló, de jó volt a 
szemesgabona-termés, lesz ele-
gendő „nyersanyaga” a malom- és 
sütőiparnak, de ennek elle-
nére azok termékeinek árai 
megemelkedtek, hogy a cu-
kor vagy az étolaj iramos megdrá-
gulásáról ne is beszéljünk.
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Hecser Zoltán

levelek A SzenátuSbA 

Magyarul
könnyebb

Több mint ötven, pedagógusok, 
szülők és diákok által aláírt leve-

let postáztak tegnap Csíkszeredában 
a szenátus tanügyi bizottsága 
számára. A feladók azt kérik a 
testülettől, továbbra is engedé-
lyezzék a földrajz és történelem ma-
gyar nyelven való oktatását.

egySégeS StAndok

Félmillió lej 
a bérleti indulóár
Kereskedelmi felületek bérbe-

adásáról, illetve az évi költség-
vetés kiigazításáról dön tött a 
gyergyó szent mik lósi tanács. A 
rendezettség érdekében a Virág 
negyedben a jelenlegi bódékat egysé-
ges standokkal kell helyettesíteni.

juh- éS kecSketámogAtáS

A fülszámok 
egyeztetését is 

kérik
Június 15-ig nyújthatják be a Har-

gita megyei juh- és kecsketartó 
gazdák idei évi támogatási kérése-
iket a Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
csíkszeredai központjához. 
A tavaly több mint 76 ezer 
anyajuh és közel 8 ezer anya-
kecske után igényeltek támogatást 
megyénkből a gazdák.

Változik a tanév 
szerkezete

Kevesebb, de hosszabb vakáció-
kat tervez a következő 

tanévre Daniel Funeriu ok-
tatási miniszter. Az új tanév-
szerkezet azonban még módosulhat.

Rendezvénykavalkád
a Székelyföldön 102 5Sokba kerül

a csengőszó
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Nem épült meg a híd, 
háborog a falu

fAgykár A gyümölcSöSben

„Oda az egész évi 
munka!”

Dió egyáltalán, szilva alig, ribiz-
li csak mutatóban lesz idén a 

Székelyudvarhely környéki gyümöl-
csösökben – mondták el a helyi agrár-
mérnökök, gyümölcsöstulajdonosok 
a május eleji fagykár jelenleg 
mutatkozó nagysága kapcsán. 
Sajnos úgy látják, gyenge gyü-
mölcsév lesz az idei, nagy termésre így 
senki sem számít.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1290ì
1 amerikai dollár USD 2,9340ì
100 magyar forint HUF 1,5349ì
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