
Kézzel helyeziK Ki az oltóanyagot a róKáK számára

Veszettség elleni kotoréktúra
Kézzel helyezik ki a megye állatorvosai és a vadászterületek működtetői a folyóvizek, illetve a lakott 

területek közelében található útszakaszok mentén a veszettség elleni vakcinát rókák számára. Tegnap 
Csíkdánfalva környékére kísértük a veszettség felszámolásáért küzdő szakembereket. > 5. oldal

Rókakotorék mellé csaliba rejtett oltóanyagot elhelyező szakemberek Csíkdánfalva mellett. GPS-koordináták alapján térképezik fel a rókalyukakat  fotó: hompoth loránd

Ők sem tudják...
Sajnos nem az első eset, amikor 

a körültekintés, a megfontoltság, 
az előrelátás hiánya érző-
dik bizonyos jogszabályok 
tekintetében. Viszont ér-
ződik a kapkodás, az elhamarko-
dottság.
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Hecser Zoltán

Közzétett adóslajstrom

Városházi
szégyenfal

Csíkszereda Polgármesteri Hiva
tala az intézmény székhelyén és 

honlapján tette közzé azoknak a sze
mélyeknek a névsorát, akik az ismételt 
felszólítások ellenére sem tör
lesztették pénzügyi hátralékai
kat. Ha az adósok nem tesznek 
eleget fizetési kötelezettségeiknek, 
kényszervégrehajtó érkezik.

KezdődiK az érettségi

Kijelölték a
vizsgaközpontokat
Atizenkettedikesek elballagtak az 

iskolából, az érettségi vizsgára 
való beiratkozásuk is lezárult, jövő 
hétfőn a szóbeli vizsgákkal 
kezdődik az érettségi. Tíz köz
pontban és hét alközpontban 
vizsgáztatják a diákokat, a dolgozato
kat egy javítóközpontban javítják. 

sláger a merKúr helyére

Lehúzták a rolót
Bezárta kapuit a gyergyó szent

miklósi Sláger Centerben mű
ködő Merkúr áruház. A tulajdonos 
a városközponttól félreeső fekvést és 
a jövedelmezőséget tönkretevő válsá
got nevezi a boltbezárási kényszer fő 
okának, mások viszont inkább a szer
vezetlenséget látják a gyergyói 
Merkúr bukása mögött. A 
felszabadult kereskedelmi fe
lületen ugyanakkor két héten belül 
újabb áruház nyitja meg kapuit.

Teszteljük le 
mézünket!

Nagy Árpád olvasónk havasi méz 
címszó alatt cukorral, 

glukózzal „felturbózott” mé
zet vásárolt. Tapasztalata után 
azt ajánlja: ellenőrizzük le mézünket.

Ördög Nóra: ugyanaz 
vagyok kamerák nélkül is 644Kászonaltíz:

mesehősök viadala
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Közösen fejlesztik 
Hargitafürdőt

ProgramKavalKád várja 
a KicsiKet

Gyermeknapi
csinnadratta

Tánctanítással, meseolvasással, 
kéz művesfoglalkozásokkal, bá

bokkal és sok más gyerekvidító 
foglalkozással készülnek a júni
us elsejére Csíkszeredában. Sőt,  
gyereknap alkalmából több játszóteret 
is átadnak a kicsiknek a környéken.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1207î
1 amerikai dollár USD 2,8845î
100 magyar forint HUF 1,5377ì
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