
A városháza meg-

bízásából egy olyan 

személy ellenőrzi 

mostantól a gyergyó-

szentmiklósi mezőgaz-

dasági területeket, aki-

nek sokéves, külföldön 

szerzett tapasztalata 

van őrző-védő felada-

tok terén. A szabályo-

kat általában nem köny-

nyű betartatni azokkal, 

akik ehhez nincsenek 

hozzászokva, de Sára 

József kemény elhatá-

rozása, hogy ebben vál-

tozást ér el. A gazdákat  

kérik, hogy segítsék a 

munkáját,  jelezve, ha 

lopást látnak. 
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3. A cél, hogy a szénát az vigye haza, akinek a földjén a fű nő – és ne más. Képünk illusztráció. Fotó: Gecse Noémi

Öt személlyel csökken óránként 
Románia lakossága egy tör-
vénymódosítás indoklásához 
mellékelt adatok szerint, amely 
az anyák nyugdíjkorhatárának 
csökkentését szorgalmazza. A 
rohamos népességcsökkenés 
fő oka a történelmi minimumra 
csökkent termékenységi ráta, a 
negatív természetes szaporu-
lat, továbbá az elvándorlás.

Nagy érdeklődést kel-
tett a Gyergyói Hoki 
Klub által meghirdetett 
meztervező pályázat. 
A cél az volt, hogy az új 
Erste Ligás csapat a pi-
ros-fehér hoki hagyo má-
nyokat továbbvivő, de 
újszerűbb, stílusosabb 
mezekben lépjen pályá-
ra az új szezonban.
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Egyre kevesebben vagyunk Közel negyven meztervre lehet szavazni

Elszánt mezőőr vigyázza a határt

A sikeres vizsga titka 
a hozzáállás

Zöld út 
a vöröskereszthez
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Alkotni, játszani 
huszonötödszörre
„Aki ebben a táborban egyszer is 
volt, az legyen büszke, hogy be-
kerülhetett, hiszen az évek alatt 
olyan művészek kerültek ki, akik-
re most a negyedszázadot meg-
ért tábor büszke” –  mondta Ba-
lázs József festőművész a 25. 
Kárpát-Medencei Borsos Miklós 
Alkotótábor megnyitóján.
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2018. július 12., csütörtök  IX. évfolyam, 130. szám  12 oldal 
szabadeladásban: 1,50 lej

Nem büntet, csak figyeli és tetten éri a tolvajokat

Részletek a 9. oldalon

Az érettségi nem mumus, aho-
gyan a diákok többsége felfogja – 
állítja a gyergyószéki magyar is-
kolák legnagyobb médiával érett-
ségiző diákja. Dranganagiu Dan 
Loránd 9,67-el érettségizett.

Bárki bármivel hozzájárulhat, 
hogy a gyergyó szent miklósi Vö-
röskereszt tevékenysége javul-
jon... mindenki érdekében. Fel-
ajánlók is érkeznek, akik a gyűj-
tésben segítenek.
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