
Vadállatok merészkednek az emberek közelébe

„Medveterror” Libánban
Nem ijednek meg a hangtól, fénytől, ha kell, az udvaron kószálnak, flekkenzsírból lakmároznak, de átballag-

nak az autó tetején is. A libán-tetői háztulajdonosoknál mindennapi lett a medvelátogatás. > 4. oldal

Medvék a balánbányai visszavadító központban. Erdőkben élő társaik éhségükben keresik fel a háztájakat fotó: bereczky leonárdó

Új életet vinnének 
az ágazatba

A Hargita megyéből közel 86 ezer 
anyajuhra június köze-

péig leadott 658 támogatási 
kérés alapján sikeresnek érté-
kelték a gazdák mozgósítást.

régizenei nyári egyetem

Barokk 
és reneszánsz 

dalokat tanulnak
Zajlik a Régizenei Nyári Egyetem, 

amelyet a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál részeként negyedik alka-
lommal szervezett meg a Hargita 
Megyei Kulturális Központ 
(HMKK). A nyolc kurzuson 
47 érdeklődő, köztük zené-
szek, egyetemisták, zene szakos gim-
nazisták és kisgyerekek vesznek részt.

Házkutatás 
Borbély rokonánál
Házkutatást tartott tegnap a ro-

mán Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) egy bukaresti 
lakásban, amely bukaresti hír-
források szerint Borbély Lász-
ló környezetvédelmi miniszter egyik 
rokonának a tulajdonában van.

Jó nyári program 
az alkotótábor 

Kezük alatt sikerek 
születnek

Kilenc gyerek rajzol, fest, mo-
zaikképet készít ezen a héten 

a Grafirka Egyesület alkotótáborá-
ban. Jó vakációs program ez, és ha 
arra gondolunk, hogy egyben 
a következő év nemzetközi 
pályázataira készítik munká-
ikat, akkor talán eljövendő sikerek 
is születhetnek kezük alatt. 

Tanárok és óvónők 
VersenyVizsgáJa

47 pedagógus 
adta vissza a tételt
512 beiratkozott pedagógusból 

462 jelent meg a tegnapi ver-
senyvizsgán Hargita megyében. Kö-
zülük 47-en éltek azzal a lehetőség-
gel, hogy visszaadják a tételt 
és ne írják meg dolgozatukat 
– ezzel a lépéssel gyakorlati-
lag megtartották a korábbi vizsgán 
kapott jegyük érvényességét.

1,6 millió lejes lökést 
adtak a városnak 52 4Rezidensek helyett 

szakorvosokat keresnek
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Nem fizettek, nincs 
szolgáltatás

83
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2748î
1 amerikai dollár USD 2,0323î
100 magyar forint HUF 1,5927ì
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 hargitanépe 

Csak  
a jövedelemről ne...

Volt, amikor attól félt a gazda, 
hogy elkobozzák az állatják, volt 
amikor attól, hogy megtilt-
ják annak levágását, vagy 
attól, hogy újabb adót vet-
nek ki. A jövedelem tekintetében 
sem mindig nyilatkoznak szívesen. 
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   Hecser Zoltán

 fotó: gruP.rc


