
Korrupciót kiált 
a szakszervezet
A Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot átszövi a korrupció – 
állítja az egyik rendőrszakszerve-
zet egy zöldségszállító teherautó 
sofőrjének és a csíkrákosi rend-
őrőrs parancsnok-helyettesének 
esetére hivatkozva. A nagy port 
kavart Facebook-bejegyzés 
nyomába eredtünk.

Új évad és dráMA 
a színháznál
Jóllehet csak néhány napja 
zárult le a 2016/2017-es évad, 
a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház már a követke-
ző idény programját is elkészí-
tette, és teljes gőzzel készül a 
szeptemberi dráMA kortárs 
színházi találkozóra.

Új lámpaoszlopok 
a központban
Semleges, a történelmi város-
központ arculatába beleolva-
dó lámpaoszlopokat állítanak 
Székelyudvarhelyen: a kábelek 
földbe helyezése, illetve a jelen-
leg is zajló oszlopállítás mind a 
városközpont értékbe helyezését 
szolgálja. Ugyanis hosszú távú 
terv, hogy egységes, rendezett 
legyen Udvarhely központi 
zónája.

Összesen hét portára tört be a medve az elmúlt 

hét végén Bögözben, ahol nyulakat és szárnya-

sokat pusztított el, valamint kerítéseket és ólakat 

rongált meg. A történtek óta rettegnek a tele-

pülés lakói, és úgy érzik, magukra maradtak. Az 

alpolgármester attól tart, előbb-utóbb emberre 

is rátámad a nagyvad, amit mindenképpen meg 

kell előzni. Ezenkívül Etéden is lecsapott a med-

ve, vasárnap hajnalban juhokat ölt, Tusnádfürdőn 

pedig „medvebiztos” kukákat tört fel.
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Négy nyulat és öt tyúkot ölt meg a medve Ciobotaréknál. Attól tartanak, hogy visszatér
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Otthon lett bajnok 
Siménfalva
Rangadót rendeztek a körzeti 
labdarúgó-bajnokság C cso-
portjának zárófordulójában. 
Si mén falvának legalább dön-
tet len kellett ahhoz, hogy meg-
őrizze éllovas pozícióját.

A csapadék tárolása és a ha-
tékony vízgazdálkodás lesz a 
legnagyobb kihívás a Hargita 
megyei gazdák számára az elkö-
vetkező évtizedekben. A klíma-
változás miatt egyre gyorsab-
ban alakul át a mezőgazdaság, a 
változások miatt még a megye 
legfőbb terményének számító 
burgonya hagyományos fajtái 
is megritkulnak a földeken.
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Viharos a mezőgazdaság jövőképe
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Tyúkokat, nyulakat ölt a medve Bögözben

Most hét portán pusztított
FOTÓ: PÁL ÁRPÁD
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