
Akár súlyos megbetegedéseket okozó kórokozók 

melegágyává is válhatnak a tömbházak szellő-

zőcsatornái, mégsincs semmiféle egészségügyi 

előírás azok tisztítására, karbantartására. A jára-

tok, amelyekben sok esetben évtizedekig halmo-

zódik a kosz, csak akkor kerülnek a lakóközösség 

figyelmének középpontjába, amikor teljesen el-

dugulnak. 3.

A kórokozók direkt útja

Gyergyószentmiklóson, úgy tűnik, nincs igény a szellőzőjáratok kitisztítására
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2018. február 13., kedd  IX. évfolyam, 29. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Gazdátlan kutyák 
a vadonban

Brassóban játszik 
a Progym

6. 8.

A kutyát az ember szelídítette 
magához. Aztán jó néhány pél-
dányát magára hagyta. A gaz-
dátlan háziállat mindenkép-
pen emberi felelőtlenség ered-
ménye.

Felkészülési mérkőzésnek is tekint-
hető a mai Brassói Corona–Gyergyó-
szentmiklósi Progym összecsapás. Ez 
lesz az alapszakasz zárómeccse a pi-
ros-fehérek számára,

Megszüntették 
a védett műhelyeket

Megszűnt jogilag a Hargita Me-
gyei Mozgássérültek Szerve-
zetének védett műhelye, ezért 
több fogyatékkal élő alkalma-
zottjuktól is kénytelenek vol-
tak megválni. Többek között ez 
lett a tavaly elfogadott hatva-
nas számú sürgősségi kormány-
rendelet egyik következménye.4.
Nem hagy alább 
az ukránosítás
Ukrajna a kommunikáció szint-
jén igyekszik mindent elkövet-
ni azért, hogy kedvezőbb színben 
mutatkozzék az oktatási törvény-
nyel kapcsolatban. Vezetőik azt 
ígérik, korrigálni fognak a Velen-
cei Bizottság ajánlásai alapján. 5.
A fogkefe beszél, 
a baci kalapál

A gyerekeknek általában nem 
a kedvenc elfoglaltságuk a fog-
mosás, és a fogorvosi székbe 
is csak akkor ülnek, ha már na-
gyon fáj a foguk, vagy a szü-
lők erővel elcipelik őket. Ezen 
a gyermeki hozzáálláson kí-
ván változtatni Kerekes-Máthé 
Bernadette, aki fogorvosként, 
egyetemi tanárként meseírásra 
adta a fejét. Ráadásul olyan me-
sekönyvet írt, amely még a szü-
lőt is okíthatja. 5.

Az elmúlt napok ter-
mészetesen a sífutó 
pályán teltek Lőrincz-
Sára Tímea számára a 
Pjongcsangban zajló té-
li olimpián. A felkészülés 
fontos része megfigyel-
ni a terepet, a kanyaro-
kat, emelkedőket, ame-
lyek kihívást jelenthet-
nek, amikor majd éles-
ben is sízni kell.

Közel két évtizede Angli-
ából indult el ez a kezde-
ményezés, amely Valen-
tin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házas-
ság és a család fontossá-
gára kívánja irányítani a fi-
gyelmet, és idén az Élte-
tő sodrásban címet viseli. 
Gyergyószentmiklóson ma 
kezdődnek a rendezvények 
és vasárnapig tartanak. 
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Tímea ma rajthoz áll Mától házasság hete rendezvények

Részletek a 10. oldalon
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