
Csíkszék napilapja

Községháza felirat 
nélkül Csíkrákos is

Cukorbetegség 
gyermekkorban

Nincs már ott az épüle-
tet megnevező felirat a 
csíkrákosi községházán, 
miután jogerős bírósági ítélet 
kötelezte a község vezetősé-
gét ennek eltávolítására. Sze-
retnék pótolni a feliratot.

Ez a betegség egy életre szól, 
de jól lehet élni vele, ha a szük-
séges szabályokat betartják 
az érintettek – állítja dr. Nagy 
Katalin gyermekdiabetológus 
főorvos az 1-es típusú cukor-
betegségről. 
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Kijáró csordára támadt egy medve tegnap reggel 

kilenc óra körül Csíkbánkfalva közelében. A vadállat 

több szarvasmarhát megsebesített, közülük kettőt 

súlyosan. A károsult gazda azért számolt be az eset-

ről, hogy az illetékesek a nagyobb bajok − emberre 

támadás − elkerüléséért tehessenek valamit.

Csordára támadt egy medve

A megsebzett állatok egyikét mutatja Gyűjtő András. Nem csak a kár, az állatok elszállítása is probléma

Két szarvasmarha biztosan elpusztul a keddi medvetámadás miattTilos a váltságdíj 
kifizetése
Ransomware-módszerrel, azaz zsa-
rolóprogramokkal történő csalási 
kísérletekre figyelmeztette tegnapi 
közleményében a felhasználókat az 
Országos Rendőr-főkapitányság. A 
hatóságnál többen jelezték, hogy 
a nevében próbálják meg informa-
tikai rendszereken keresztül meg-
károsítani a kiszemelt áldozatokat. 
A csalás ellen lehet és kell is véde-
kezni, a váltságdíj kifizetését pedig 
ellenzik az illetékesek. 

Történelmi Trump-
Kim találkozó
Megállapodást írt alá az észak-ko-
reai atomarzenál felszámolásá-
ról és az Egyesült Államok által 
nyújtott biztonsági garanciákról 
Donald Trump amerikai elnök és 
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető 
tegnapi, történelmi találkozóján a 
szingapúri Sentosa szigetén. 

Dolgoznak a háztartási 
roncsprogramon
A Roncsautóprogram mintájára a 
háztartási gépekre is hasonló tá-
mogatási konstrukció beindítását 
tervezi a környezetvédelmi minisz-
térium – a kiszivárgott információk 
szerint ez azt jelentené, hogy ha 
hivatalosan leadjuk a régi televíziót, 
hűtőt vagy mosógépet, értékjegyet 
kapunk, amit egy új háztartási gép 
vásárlásakor lehet beváltani.
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