
kutyatámadás áldozata lett a 71 éves férfi

Kaukázusi veszély Kászonújfaluban
Egy ipartelepről kiszabadult kutya támadott meg egy helybéli lakost Kászonújfalu közterületén.  

A teheneit csordába terelő idős férfit a nagy testű állat előbb a földre döntötte, majd csúnyán ösz-
szeharapdálta. A megtámadott egyhetes kórházi kezelésre szorult, a törvényszéki orvos által kiállí-

tott látlelet alapján 16 napon túl gyógyuló sérüléssel került ki a veszélyes kalandból. > 6. oldal

Máté Ferencet közterületen támadta meg egy kiszabadult kaukázusi juhász. A kászonújfalusiak szerint nem az idős férfi az első áldozat fotó: hompoth loránd

Helyi termék
A kétkedők azt szokták felvet-

ni: lélek, lélek, de miből élek? Miből 
tudjuk fenntartani és működtetni 
az autonómiát? Nos, lehet némi 
igazuk, főként a Székelyföld 
esetében, ugyanis ez a térség 
még mindig alulmarad a 
régiók közötti versenyben, főként 
gazdasági tekintetben.
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    sarány istván

Goscom-sziGor

Újabb lakások 
fűtés nélkül

Miután a múlt héten 260 
csíkszeredai lakást hagyott 

fűtés nélkül a felhalmozott adós-
ságok miatt a Goscom, most az 
ifjúsági (ANL) lakásokban 
kerül sor újabb korlátozá-
sokra. A szolgáltató szerint 
amíg a tartozók nem fizetnek, a 
fűtőtestek hidegek maradnak.

Vonattal hoznák 
a turistákat 733Lehetne éjjel is 

csöveket cserélni
Őrizetbe vették 
a borszéki rendőrfőnököt

hirdetés

katasztrófavédelmi 
bizottsáG alfaluban 

Terjed a tőzegtűz
Katasztrófavédelmi bizottság 

próbál megoldást találni az 
egyre terjedő tőzegtűz megfékezé-
sére Gyergyóalfaluban. A kri tikussá 
váló helyzeten igazából egy 
kiadós eső segítene, de addig 
árkolással próbálják megfé-
kezni a több mint 15 hektáron pa-
rázsló tőzegtüzet a szakemberek.

udvarhelyi könyvtár

A várban lenne 
a helye

Számos forrásból igyekszik bővíte-
ni évről évre könyvállományát a 

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, 
hogy meg tudjon felelni az olvasók 
elvárásainak. Az intézmény 
idén is több helyen sikeresen 
pályázott. A könyvtár mű-
ködéséről és épületgondjairól Szabó 
Károly igazgatóval beszélgettünk.

szenttamási dzsúdóka

Bajnok Mákszem 
Boglárka

Besztercén az U11-es korosztály 
számára megrendezett 

országos földharc dön tő-
ben a csíkszent tamási Mák-
szem Boglárka aranyérmes lett.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3537î
1 amerikai dollár USD 3,1617î
100 magyar forint HUF 1,4155î

meGjelent a szabályzat

Hitel magán
személyeknek

Megváltoznak az ingatlanhi-
telek megszerzésére vonat-

kozó feltételek. A legfontosabb 
változások között van az, hogy 
az ingatlanberuházási, lejben 
folyósított hitelek eseté-
ben annak értéke nem 
ha ladhatja meg a jelzálog-
garancia értékének nyolcvanöt 
százalékát. 
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