
A környezetvédők szerint nincs szó túlszAporulAtról

Sok a medve, vagy nem sok?
A statisztikai adatok szerint a romániai medveállomány nem növekedett – jelentette ki megkeresésünk-
re Kelemen Márton, a Környezetvédelmi Minisztérium tanácsosa. A Hargita megyében az utóbbi időben 
előforduló sorozatos medvetámadások, illetve megnövekedett vadkárok kapcsán arra voltunk kíváncsi-

ak, hogyan látják a szakemberek Bukarestből a nálunk kialakult medve-helyzetet. > 6. oldal

A vadászok, vadőrök az erdőkben hagyott eledellel tartanák élőhelyükön a medvéket. Nem kukoricáznak fotó:  egyed ufó zoltán
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A könnyebb értékesítés 
érdekében

Egyesületbe 
tömörültek  

a sajtkészítők
Bejegyzett szervezetként műkö

dik immár a Székely 
Sajt készítők Kézműves 
Egye sülete. Elsődleges cél a 
helyi termelők segítése, hangzott el 
a tegnapi alakuló ülésen. 

Megélhetési gondok 
MiAtt Mondott fel A ked-
velt udvArhelyi színész

Kényszerpályán
Anyagi nehézségei miatt feladta 

színészi pályáját Posta Ervin, 
aki a kezdetek óta oszlopos tagja a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színháznak. A kedvelt színész pin
cérként folytatta egy helyi étte
remben, most pedig külföldön 
keres munkát. „Mosogatást, 
takarítást, bármit, ami pénzt hoz az 
üres családi kasszába” – mondja. 

Falra mászott 
mindenki4 11 11Faludyfeszt – 

a minőségi szórakozás
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„Megnyugvás, hogy jól 
tettem, amit tettem”

pénz rAngsorolás szerint

Harmadik
kategóriában
a Sapientia

Első alkalommal osztályozták 
a romániai egyetemeket euró

pai kritériumok alapján. 
A rangsorolást az Európai 
Egyetemek Szövetsége vé
gezte, amely csupán 12 egyetemet 
értékelt úgy, hogy az első.
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 hargitanépe 

Lesz amin rágódniuk
Hiába a jó szándék, az akarat, 

ha nem lesz lehetőség. Ez utóbbi 
alatt értve a rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásaikat. Már hallani 
arról, hogy vannak olyan megyék, 
helységek, ahol a számítá-
sok szerint nincs lehetőség 
olyan mérvű segélynyújtás-
ra, amely ellentételezné a gigaka-
lória árának megemelkedését. 
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  Hecser Zoltán

 fotó: bAlázs AttIlA

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2353î
1 amerikai dollár USD 3,0156ì
100 magyar forint HUF 1,5345î

turistAösvény és fürdő 

Bővülő erdélyi 
turizmus

Hatállomásos, tematikus turis
taösvényt és a Szent An

na fürdőhöz tartozó épü
leteket adták át tegnap 
Csíkszenttamáson. Az avatá
son Tamás Márton plébános mon
dott áldást.
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pótérettségi-siker: 12,98%

Kevés esetben 
segített az óvás

A megóvott 159 érettségi dol
gozatból mindössze 

55nek változott a jegye az 
újrajavítások után. A válto
zásnak azonban csak tizenöten ör
vendhettek igazán.
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