
A gombAfAjták széles skálájA kAphAtó A piAci AlkAlmi árusoknál

A bevizsgálással senki sem törődik
Megkezdődött az őszi gombák szezonja, és mivel az időjárás is a kalaposoknak kedvez, ezek igen 

bőségesen teremnek a környékbeli erdőkben. Sokan saját maguk, illetve családjuk számára szedik, 
mások a gombát eladják, így tesznek szert némi jövedelemre. A két tábornak azonban van egy közös 
gondja: Csíkszeredában nincs egy olyan hely, ahol szakemberek bevizsgálnák, és kiszűrnék a kosarak-

ból az ehetők közé keveredett mérges gombákat. > 2. oldal

Gombát válogató cigány asszony családjával. Bizalomra alapozott egészség fotó: mihály lászló

 fotó: balázs attila

Egészségügyi reform 
a láthatáron?

A dolgok ilyenszerű alakulá-
sa okán az RMDSZ sincs 
könnyű helyzetben, mert 
kénytelen-kelletlen fel kell 
vállalnia azt, amit nem vállalt fel a 
lemondott miniszter. 
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        Hecser Zoltán

Ami ezeréves, 
Azon ne változtAssAnAk

Illegális 
keresztállítók 

a Maros-forrásnál
Bevallásuk szerint Bákó megyei 

ortodoxok voltak azok a szemé-
lyek, akik illegálisan akartak keresztet 
állítani a Maros forrásához. A 
területtulajdonos közbirtokos-
ság, a vaslábi önkormányzat és 
a megyei tanács közbelépésére sikerült 
tegnap leállítani a munkálatokat.

SürgőSSégi tanácSüléS

Lesz pályázat 
kerékpárútra

Pillanatnyi többségüket kihasznál-
va diktáltak a polgáriak a tegnapi 

udvarhelyi sürgősségi tanácsülésen: 
azzal a kitéttel szavazták meg 
a város részvételét a kerékpár-
utas programban, ha a telepü-
lést nem a polgármester, hanem Mike 
Levente MPP-s tanácsos képviseli. 

tündérground zenekAr

Zenélés, mint
a jó házasélet

A pár évvel ezelőtt fellépett Tün-
dérground zenekart idén újból 

meghívták a szervezők a Csíksze-
redai Városnapok nagyszín-
padára. A több mint öt éve 
fennálló együttes tagjainak 
elmondása szerint a koncertet egy 
jó tapasztalatnak könyvelik el.

Kányádival találkoztak 6 9Dobai: igazi bútort 
készítünk
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Igények és lehetőségek 
összhangja

szemétszállító kerestetik

Nincs vége a hul-
ladékháborúnak
Hat udvarhelyszéki község az AVE 

Hargita hulladékszolgáltatótól 
menekülve márciusban szerződött a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel, 
a dél-dunántúli cég viszont – 
színrelépése után nem sokkal 
– technikai okokra hivatkozva 
visszalépett. Időközben újabb három 
község függetlenedett az AVE-tól.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2670ì
1 amerikai dollár USD 2,9892ì
100 magyar forint HUF 1,5443ì
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 hargitanépe 
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Brüsszel
döntésére várnak
Diszkrimináció a spanyol kor-

mány döntése, miszerint 
korlátozták a román állampol-
gárok munkavállalását, nyilat-
kozta a román munkaügyi miniszter.


