
A mai napon talán kiengedik a kórházból azt a 

ditrói férfit, akit vasárnap éjjel támadott meg a 

medve a faluszélen levő kertjében. Viszonylag 

szerencsésen megúszta az esetet, sérülései 

nem életveszélyesek, de egész testén érzi az 

állattal való birkózás nyomait.

3.

Kertjében támadt rá a medve

Mivel az áldozat nem jelentette, a hivatalos medvetámadási statisztikában nem is szerepelhet a ditrói eset 

Lábadozik a ditrói medvetámadás áldozata
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Kaliforniai pajzstetű 
a gyümölcsfákon

Iskolás lett 
György herceg

9.11.

A pajzstetvek a rovarok egy érdekes 
csoportja. Életük nagy részét mozdulat-
lanul, a gazdanövény valamelyik részé-
hez tapadva élik le, életmódjuk miatt 
szerveik egy része vagy csak csökevé-
nyesen vagy egyáltalán nincs kifejlődve.

A négyéves György, II. Er-
zsébet királynő dédunoká-
ja, a Thomas’s Battersea 
nevű londoni magániskola 
előkészítő osztályában 
kezdte meg tanulmányait .

Bekeményítés 
diplomáciai vonalon

Ideje a legkeményebb eszkö-
zökhöz nyúlni a Kárpátalján élő 
magyar kisebbség védelme érde-
kében – jelentette ki a külgazda-
sági és külügyminiszter az M1 ak-
tuális csatorna keddi műsorában 
Szijjártó Péter megerősítette: az 
ukrán oktatási törvény módosí-
tása miatt azt az utasítást adta 
a magyar diplomatáknak, hogy a 
nemzetközi fórumokon ne támo-
gassanak olyan kezdeményezést, 
amely az ukránoknak fontos. 5.
Hármas ünneplés

Emléktáblát avattak vasárnap 
az Örmény Nemzetközi Művé-
szeti Fesztivál keretében Kövér 
(Ákoncz) István, a gyergyói  ör-
ménység történetének egyik 
nagy alakja tiszteletére. Az em-
léktábla vasárnapi avatásakor – 
sajnálatos félreértés miatt – dr. 
Garda Dezső történész nem ad-
hatta elő a személyiség életének 
méltató szövegét. Az alábbiak-
ban a megszakított beszéd teljes 
szövegét közöljük. 4.
Görsí világkupán 
versenyeztek

Ismét a világ legjobbjaival mérték 
össze tudásukat a Gyergyó szent-
miklósi ISK sífutói, a hétvégén 
Olaszországban a görsí világkupa 
döntőjén álltak rajthoz a mieink. 
Szép eredményeket értek el. 8.

oldal
6.

Négy nap, 59 prog-
ramszám, közel 150 
résztvevő – számok-
ban így vetíthető elő a 
holnap rajtoló Ifinapok 
rendezvénysorozata. 
A gyergyószentmiklósi 
Ifitéka 14. alkalommal 
rendezi meg a közked-
velt vetélkedő-soro-
zatot, amelyre idén 7, 
egyenként 20 fős csa-
pat nevezett be. 

Komoly bulira készülnek a fiatalok

Idén első alkalommal osztották ki a Székely ösztöndíjat a 
gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakközépiskolában, a hétfői tanév-
nyitó ünnepség keretében.

oldal
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Székely ösztöndíj jótanuló ditróiaknak

Részletek a 10. oldalon
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