
Bár jelentősebb károkat 

nem okozott a kedd esti 

vihar Gyergyószék te-

lepülésein, a katasztró-

faelhárító egységek be-

avatkozására néhány 

esetben szükség volt. 

Kidőlt fákat, ágakat tá-

volítottak el a Bucsint 

átszelő, a Gyilkos-tó 

felé vezető országút-

ról, illetve a libáni útról. 

A gyergyószentmiklósi 

lakónegyedkben is fák 

dőltek ki, volt, amelyik 

autóra esett. Alfaluban 

telefonoszlopok dőltek 

az úttestre, és ezekkel 

együtt a vezeték is le-

esett.
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3. A Virág negyedben kidőlt fenyőt már reggel elszállították a mellékgazdaság emberei

Zsúfolásig telt a városi 
könyvtár díszterme, és sokan 
az előtérből figyelték, hogy 
mi hangzik el dr. Garda Dezső 
keddi kettős könyvbemuta-
tóján. A gyergyószentmiklósi 
közbirtokosság története és 
Gyergyó kulturális értékei cí-
mű műveket ismerhette meg 
az olvasóközönség. 

Az egészséges életmód el-
engedhetetlen része a sport. 
Sportolás közben azonban a 
legnagyobb odafigyeléssel is 
könnyen szerezhetünk sérü-
léseket. Fontos megjegyezni, 
sérült, beteg testet ne terhel-
jünk, ugyanis a betegség ele-
ve legyengült szervezetet, bi-
ológiai értelemben terhelés 
alatt álló testet jelent.
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Garda Dezső 24. és 25. könyve Tudnivalók a sportsérülésekről

Fákat, oszlopokat döntött ki a vihar

Aszfaltozott úton áll sár Szöcskék a cárinába 
nem mehetnek
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FOTÓ: BALÁZS KATALIN

Nemzetközi játszmák 
Verespatak körül
Románia UNESCO-nagykövete, 
Adrian Cioroianu elmondta, hogy 
a külügyminisztérium – a kulturá-
lis szaktárca kérésére – leállította 
azt az eljárást, amelynek nyomán 
Verespatakot felvehették volna az 
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezete (UNESCO) 
védett kulturális örökségek 
listájára. 
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Jelentős károkról egyelőre nincs tudomásuk a polgármesteri hivataloknak

Részletek a 9. oldalon

A Csiky-kert utca Gyergyó-
szentmiklós egyik olyan utcája, 
amelyen aszfalt van jópár eszten-
deje. Azonban az évek folyamán 
sok bosszúságot okozott a nagy 
esőzések alkalmával egyes por-
ták előtt megálló víz, sár, iszap. 

Hamarosan felmérik a szöcskék 
okozta károkat, mégsem mondha-
tó, hogy a szöcskejárásnak vége. 
Szárhegyen, ha a káposztáskert 
felé vennék az irányt, permetezés-
sel fognak találkozni.
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