
A megyei szociális és gyermekvédelmi rend-

szerben kritikus a helyzet, ugyanis az állami 

intézmény nem kapott pénzt az utolsó ne-

gyedévi működési költségeinek fedezésére. 

Állami gondozásban élő gyerekeket, idő-

seket, fogyatékossággal élőket és az őket 

gondozó személyzetet érinti a probléma. 

Gyegyószentmiklósi intézményekben is gon-

dok vannak, idős ápoltakat, gyerekeket érint a 

kialakult helyzet.

4.

Intézmények végveszélyben 

Az ápoltak már hozzájárulnak az „ingyenes” ellátásukhoz

Nincs pénz a szociális és gyermekvédelmi hálózat működtetésére
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Gazdatalálkozóra 
hívnak Alfaluba

Vágják, kínálják a híres 
szárhegyi káposztát

8.8.

20. alkalommal rendezik meg 
szombaton a Gyergyóalfalvi 
Gazdanapi Sokadalmat. Az 
évforduló okán a szokásos-
nál is nagyobb szintű ese-
ményt terveznek. 

A szárhegyi gazdák nagy napja jön 
szombaton, amikor egész évi munká-
juk eredményét ünneplik. Mondhat-
nánk azt is, hogy most aratják le a 
gyümölcsét, de ebben az esetben így 
a helyes: most vágják a káposztát. 

Karácsonyi ajándék 
lesz a nyereményből

Ismét sorsoltunk hűséges ol-
vasóink között; ezúttal György 
Magdolna, ditrói olvasónknak 
kedvezett a szerencse, akinek a 
150 lejes nyereményt otthonába 
vittük el. Megtudtuk, Györgyék 
nem egészen két éve előfizetői a 
Gyergyói Hírlapnak, szívesen ol-
vassák az újságot. A nyeremény-
ből kis unokájukat szeretnék 
meglepni karácsonyra. 3.
Jogvédelmért gyűjt 
aláírásokat az RMDSZ 

Véleménynyilvánításhoz kérnek 
személyes adatokat azok az ön-
kéntesek, akik a Gyergyó Területi 
és helyi RMDSZ-szervezetek 
megbízásából a gyergyószéki 
otthonokba kopogtatnak be. 
Barti Tihamér, a területi szer-
vezet elnöke az RMDSZ-es pol-
gármesterekkel közösen tartott 
tegnap sajtótájékoztatót. 5.
A Kereszthegy ismét 
rangadót játszik 
Második hazai mérkőzését vívja 
a Remetei Kereszthegy a futsal 
2. ligában ezen a vasárnapon. 
Ez újra rangadó lesz, hiszen 
egy másik székely csapat, a 
Kézdivásárhelyi KSE érkezik 
a remetei csarnokba. Hogy a 
játék is rangadó jellegű lesz-e, 
az majd akkor és ott dől el, de 
tény, nem lesz könnyű dolga a 
házigazdáknak. 10.
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Tartalmas tíz 
nap elé néznek 
a kultúrabarátok 
Gyergyószent-
miklóson, ahol 
tizenkettedik al-
kalommal rendezi 
meg a Nemzetiségi 
Színházi Kollokvi-
umot a Figura Stú-
dió Színház és a 
Figura Társaság. 

A 2018-as évre 
adókedvezmények-
ben részesülhetnek 
Gyergyó szent mik-
lóson a mezőgazda-
sági haszongépjár-
művel illetve a mi-
nimálbérnél kisebb 
jövedelemmel ren-
delkező belterület 
tulajdonosok – tájé-
koztat a városháza.

Gazdag a fesztivál kínálataAdókedvezmény jövőre

Részletek a 13. oldalon
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