
Versenyt futnak az idővel
Négy településen még nem készült el a gyepterületek üzemterve

H I R D E T É S

Farsang végi mulatozás

Hangos muzsikaszóval, 
énekkel, csörömpölés-
sel és ostorcsattogta-
tással búcsúztatták a 
farsangot szombaton 
Csíkszentdomokoson, 
ahol hagyományőrző 
csoportok vonultak fel.

4. oldal

Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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• A  N A P  Í R Á S A I B Ó L

Székelyföld ökológiai 
nagyhatalom?
Az ökológiai gazdálkodásról is 
szó volt a csíkmadarasi Kertészeti 
Szakmai Napok előadásain. Mint 
a témagazda tudatta, Székely-
földön minden adott az ökológiai 
gazdálkodáshoz, sőt ökológiai 
nagyhatalommá is válhatna, ehhez 
azonban gondolkodásmód-váltásra 
van szükség.
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5. oldal

5. oldal

6. oldal

Megfi zethetetlen 
kezelések
Évről évre egyre több ritka beteg-
ségben szenvedő páciens részesül 
létfontosságú kezelésben az e 
célból létrehozott országos program 
révén, melynek költ ség vetése 
Hargita megyében is folya matosan 
növekszik. A tá mo  gatásra nagy 
szükség van, ugyan is a szükséges 
gyógy sze re kért a kereskedelmi 
for galom ban csillagászati összeget 
kellene fi zetni.
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• Négy Hargita megyei településen nem kezd-
hetik meg a gazdák márciustól az egységes ag-
rártámogatások igénylését, ugyanis ezekben a 
községekben még nem készült el a gyepterületek 
üzemterve. A megyei mezőgazdasági igazgatóság 
képviselői szerint pánikra nincs ok, ugyanis az 
intézmény által megadott március 15-ei határidőig 
a szóban forgó települések polgármesteri hivatalai 
is befejezik a munkát. 2. oldal

Előnyben a Sportklub

Álomszerűen kezdte a jégkorong 
Erste Liga rájátszását a Csíkszeredai 
Sportklub, első két hazai mérkőzését 
simán nyerte a Brassói Coronával 
szemben.  Debrecen csapata 
szombaton este szoros csatában 3–2-
re nyert Gyergyószentmiklóson.

Elhunyt Koós János 
táncdalénekes
Rövid ideig tartó betegség után, 81 
éves korában elhunyt Koós János 
táncdalénekes, parodista-színész. 
Táncdalfesztiválokon érte el nagy 
sikereit, legemlékezetesebb dala a 
Kislány a zongoránál.




