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Többször is elhangzott az elmúlt időszakban 

az a helyiek számára már-már természetessé 

vált kijelentés, miszerint Tusnádfürdő utcáin 

úgy sétálnak a medvék, akár a kóbor kutyák. Aki 

eddig nem tapasztalta meg a jelenséget, joggal 

feltételezheti, hogy ez erős túlzás. Pénteken az 

üdülővárosba látogattunk, meggyőződve, hogy 

a kijelentésnek bőven van igazságalapja.

Otthonosan kukáznak a vadak

A medvebiztosnak tartott szeméttárolókban is megtalálják a vadak az élelmet. Meghiúsult elképzelés

Tapasztalatot, 
„életet” cseréltek
A csíkszentimrei Arany János 
Általános Iskola diákjainak má-
jus végi, dél-romániai tapasz-
talatcseréjét követően a Leu 
községbeli diákok is Szentimrére 
látogattak a múlt héten. A vendé-
gek ellátogattak Büdösfürdőre, a 
Szent Anna-tóhoz, a tusnádi bor-
vízmúzeumhoz, és lenyűgözték 
őket a magas fenyőfák.

Medvék az „áthatolhatatlan”  tusnádfürdői szeméttárolókban

Nem döntöttek 
a végrehajtásról
A Csíkszeredai Bíróság nem ille-
tékes döntést hozni a csíkszere-
dai városháza homlokzatán levő 
székely- és városzászlók eltávolí-
tása kapcsán, ezért határozatuk 
alapján a végrehajtás elleni óvás 
tárgyalását a Hargita Megyei 
Törvényszéknek adták át.

Vizsgáznak 
a nyolcadikosok
Elkezdődtek az országos felmé-
rés vizsgái a nyolcadikos diákok 
számára: ma reggel kilenctől a 
román nyelv és irodalom vizsga 
zajlik, szerdán tartják a mate-
matika próbát, csütörtökön pe-
dig a magyar nyelv és irodalom 
megmérettetést.

A falubelieket 
szólították meg

Minden korosztálynak kínál-
tak programokat a hétvégén 
Csíkcsicsóban a Szent Antal-bú-
csú köré szervezett falunapokon. 
A rendezvénysorozat jó alkalom 
volt arra, hogy a falustársak ta-
lálkozzanak, az elszármazottak 
pedig hazalátogassanak.
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Elmaradt intézkedés Felavatták 
az új városházátA Hargita Megyei Rendőr-fő-

kapitányságot átszövi a kor-
rupció – állítja egy rendőr-
szakszervezet egy zöldség-
szállító teherautó sofőrjének 
és a csíkrákosi rendőrőrs 
parancsnokhelyettesének 
esetére hivatkozva. 

Háromnyelvű, azaz 
Primărie-Városháza-
Townhall felirat áll Tus nád-
fürdő hétvégén felavatott 
polgármesteri hivatalának 
homlokzatán. 
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