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Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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Járványtanilag csend van

• A NAP ÍRÁSAIBÓL
Let’s do it
Gyergyószéken is
Csatlakozva a világméretű hulladékgyűjtési kampányhoz, Hargita
megyéből 25 település vesz részt
a Let’s do it Románia szombati
akciójában. A program célja
felszámolni az illegális hulladékhalmokat.

2. oldal

A földtörvény
és az új lehetőségek

A nemrég módosult kataszteri- és
földtörvény biztosította lehetőségek megértését és az általuk
megnyílt lehetőségek kihasználását segítené a Magyar Polgári
Párt rövidesen induló tájékoztató
körútja. Rákossy Botond József
földmérő szakember a jogszabályok hozadékait ismertette.

3. oldal

Aranylakodalom
a mikrofonnal (3.)
„Sok az emlék, és mind ide kívánkozik... ha már a Jóisten megőrzött”
– mondta Danaliszyn József az
ötven éves visszatekintés kapcsán. Az előző két részben a múlt
rendszeri hévízi és gyergyószentmiklósi műkedvelő színjátszást és
kultúréletet elevenítettük fel, most
az új világ hozta szabadságról, a
műkedvelő színjátszás szólunk.

7. oldal

Öt nap alatt négy
mérkőzés jön

▴ FOTÓ: 123RF

Vannak, akik tartanak sertéspestistől, mások nem agódnak
• Ebben az időszakban Gyer-

gyószéken egyáltalán nem volt
szokás a disznóvágás, de az
elmúlt egy-két hétben mégis
több mint 30 sertést vágtak le

a gazdák az országban terjedő
járványtól tartva. Vannak azonban, akik nem félnek a sertéspestistől, úgy gondolják, kicsi a
valószínűsége, hogy erre a kör-

nyékre is eljusson. Gyergyószéken általában saját használatra,
a család számára nevelnek a
gazdák egy-két disznót.
9. oldal

A szezon legelején vagyunk,
de play-off tempóban jönnek a
mérkőzések a Gyergyói Hoki Klub
számára. Ma este Kézdivásárhelyen a Steaua lesz az ellenfél,
vasárnap az FTC-Telekom, hétfőn
és kedden pedig a Csíkszeredai
Sportklub érkezik Gyergyószentmiklósra.

10. oldal

HIRDETÉS

