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Emberekre támadó pásztorkutyák

Sok-e vagy kevés? Érvényben van az a cikkely, amely korlátozza a pásztorkutyák számát

Hatályba léptek a juhnyájakat követő kutyák létszámára vonatkozó előírásokMásképp számolt 
gépjármű-biztosítás
A megváltozott kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosításokról 
(RCA) szóló törvényről, illetve a 
közigazgatási törvény módosítá-
sáról is szó esett tegnap Korodi At-
tila parlamenti képviselő, valamint 
Tánczos Barna szenátor csíksze-
redai sajtótájékoztatóján.

Olaj- és 
hulladékgyűjtés
Szombaton, május 20-án Csíksze-
redában olaj- és hulladékgyűjtést 
szervez a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület. A gyűjtésre a már megszo-
kott helyszíneken kerül sor.

Pokoli meccs vár 
Pașcani-ban az FK-ra
A kiesés elkerüléséért harcoló 
CSM Paşcani otthonában játszik 
ma délután 6 órától az FK Csík-
szereda a román labdarúgó 3. Li-
ga 29. fordulójában. A listavezető 
csíkiak mind a három pontot el 
szeretnék hozni Iași megyéből.

Postázás jövő héten
Befejeződött a Szülőföldön 
magyarul nevelési, oktatási, va-
lamint tankönyv- és taneszköz-
támogatási program igénylői-
nek számítógépes adatbevitele 
– közölte Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi programfelelős.

Részegységekből 
nagy egész
Kéket kékért címmel jelent meg 
néhány hete Demeter Szilárd 
regénye a budapesti Irodalmi 
Jelen Könyveknél. Hogy mit mű-
velnek a szereplők írás közben, 
és ez az írás miként zajlik, mi 
lehet az összefüggés a székelyek 
és az ógörögök között, és hogy 
létezik-e a lólábú asszony, arról 
a könyv kapcsán beszélgettünk 
a szerzővel.
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Tömbházlakóból 
„kezdő” falusi
Ötven áron termeszt külön-
böző gyümölcsöket, de el-
sősorban gyümölcsfeldolgo-
zónak vallja magát az öt éve 
Csíkbánkfalván élő Bereczki 
Kovács Attila vállalkozó.
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Egyre nagyobb gondot okoznak a Gyimesi-há-

gónál lévő egyik esztena környékén nyájat őrző 

pásztorkutyák, amelyek már az országútra is ki-

merészkednek, és gyakran megtámadják az arra 

járó gyalogosokat és bicikliseket. A problémára 

megoldást jelenthet, hogy kétéves huzavona után 

nemrég érvénybe léptek a juhnyájakat követő 

kutyák létszámára vonatkozó előírások.
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A telefonlehallgatási 
kérelmek kedvező elbí-
rálási arányáról vég-
zett országos kutatást 
a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegye-
tem jogi karának egyik 
professzora, a bírósági 
adatok alapján. Kide-
rült, hogy az ítélőszé-
kek majdnem minden 
ügyészségi kérést 
jóváhagynak.

Mivel nem történt felleb-
bezés, jogerőssé vált a 
volt madéfalvi polgár-
mester pénzbírságra 
kötelezésére vonatkozó 
elsőfokú ítélet, amelyet 
tavaly hozott a Hargita 
Megyei Törvényszék. 
Ugyanakkor bizonyítékot 
is kért arról a törvény-
szék, hogy a per tárgyát 
képező Községháza fel-
iratot eltávolították.
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Rábólintanak a lehallgatási kérésekreFizetnie kell Szentes Csabának
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