
Nagy sikere volt az i. székelyföldi vadászNapokNak

Visszakérik a vadászházakat
Három megye vadásztársaságainak gyűjteményéből több mint 150 vadásztrófeát mutattak be 

a hétvégén első alkalommal megrendezett Székelyföldi Vadásznapokon. A vadgazdálkodás 
és természettisztelet ünnepe mellett vadászati problémák is szóba kerültek: a 407-es vadászati 

törvényen a vadkárfelmérő bizottság kapcsán kellene változtatni, de magántulajdonba kérik 
vissza a Romsilva ügykezelésében levő kantonházakat is. 

A kezdeményezés Hargita megyében 32 vadászházat érint. > 8. oldal

Áldozatbemutatással ért véget a csíkdánfalvi Hubertusz-mise. Tiszteletadás vadnak, természetnek, vadásznak fotó: domján levente

Létszám
Lelkész ismerőseim mondják, 

hogy most temetik azt a generáci-
ót, amelyik még négy-öt gyerekes 
családokban nőtt fel. Ilyen létszá-
mú család manapság már 
ritkaságszámba megy a 
magyarság körében. A kér-
dést nem lehet csupán pénzügyi 
szempontokra visszavezetni. 
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isán istván Csongor

tusnádfürdői 
wellNess-közpoNt

Év vége előtt át-
vágnák a szalagot
Akár már az idei téli ünnepekkel 

járó turistaszezont is elcsíp
heti a tusnádfürdői élményfürdő, 
az épületkomplexum kivitelezése 
ugyanis már a belső munká
latok terén is a végéhez köze
ledik, miközben a medencék 
feltöltésére szánt termálvizet is már 
laboratóriumokban vizsgálják.

üNNepelt a kereskedelmi 
és iparkamara

Díjazták 
a legjobb cégeket
Díjazták a Hargita Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
munkatársai a legjobb gazda
sági eredményeket elérő cé
geket. Az emlékplaketteket a 
hat fő aktivitási területen rangsorolt 
vállalkozások vehették át.w

Az idény legsúlyosabb 
veresége 1453Népdalok és versek 

csángó költőktől
Várat magára 
a temetkezési törvény

9KözbirtoKossági gyűlés 
gyergyóalfalubaN

Döntés született...
Noha szemlátomást minden

ki igyekezett megőrizni a 
nyugalmát, nem volt feszültség
mentes a másodszorra összehívott 
közbirtokossági közgyűlés Gyer
gyóalfaluban. A tagságnak arról 
kellett volna döntést hoz
nia, hogy támogatjáke a két 
év múlva 800 éves templom 
tornyának restaurálását, illetve a 
tűzoltósági raktár építését? 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3479î
1 amerikai dollár USD 3,1903î
100 magyar forint HUF 1,3943î

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzÁm: 4478968

szokatlaN baleset

Medvét ütöttek 
el a város szélén
Nem mindennapi közlekedési 

baleset helyszíne volt pén
teken délután Csíkszereda Brassó 
felőli bejárata: medve ugrott egy 
szabályosan közlekedő autó elé. Az 
ütközést a vad nem élte túl. 
Egy lapzártánkkor érkezett 
hír szerint hasonló baleset 
történt tegnap is, megközelítőleg 
ugyanazon a helyszínen.

2011. november 14., hétfő KÖZéletI nAPIlAP | XXIII. évf., 220. (6135.) SZám | 16 oldAl árA 1 lej

4

 hargitanépe 
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 fotó:  jánoSSy AlíZ
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