
A fAmAffiávAl hozzák kApcsolAtbA A történteket Az AlfAlviAk

Kivégezték az alpolgármestert
Tanácsosok és hivatali alkalmazottak kísérték a temetőbe az alfalvi alpolgármester, Csala Zsolt kopor-

sóját tegnap. A negyvenhárom éves férfit nagypénteken meglőtték hétvégi házában, óvodás és hatodik 
osztályos gyereke maradt árván. A faluban mások is úgy érzik, veszélyben az életük. > 4. oldal

Csala Zsolt temetési menete. Az alfalviak többsége összefüggést lát a birtokvisszaadások, az erdőügyek, a közbirtokossági rendellenességek és a gyilkosság között

 fotó: mihály lászló

Hallgatni arany
Ha valami történik, akkor is 

csak a fülsiketítő csend uralkodik 
el. Megöltek egy embert. Állítólag 
megfenyegettek másokat. Senki 
nem hajlandó megmondani, hogy 
ki fenyegette meg, és kitől 
tart. Inkább rettegve vár, 
hátha megússza, hátha egy 
ember halála elég áldozat. Elég ál-
dozat – meddig?
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Isán István Csongor

hirdetés

hirdetés

Szavazati jog 
a határon túli 

magyaroknak?
Két dolgot tudunk már az új vá-

lasztási szisztémáról: az egyik, 
hogy 200 fős lesz a parlament, a 
másik, hogy a határon túli magya-
roknak megadjuk a szavazati jogot” 
– jelentette ki Lázár János, a Fidesz 
frakcióvezetője a Schmitt Pál állam-
fő által hétfőn aláírt új alaptörvény-
hez kapcsolódó sarkalatos 
törvények elfogadásáról ér-
tekezve. A politikus megje-
gyezte: a szavazati jog megadásának 
mikéntje egyelőre nyitott kérdés. 

Első ház: feles garancia, 
kevesebb bank 852Albert Tibor: még több 

ilyen húsvétot!
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hargitanépe 

Az egyik kocsit 
Hargitának keresztelték

„Lájkhadjárat” 
Emese ötletéért

A csíkszentsimoni Boga Emese-
Margit munkája válhat az Euró-

pai Néppárt logójává az idén, ameny-
nyiben az ő pályamunkája kapja a 
legtöbb szavazatot – vagy ahogy ott 
nevezik, „like-ot” – a Facebook kö-
zösségi oldalon. A dizájnolással 
csak hobbiszinten foglalkozó 
23 éves lány profi grafikusokkal 
került a május 1-jén záruló négysze-
mélyes döntőbe. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,0735î
1 amerikai dollár USD 2,7862î
100 magyar forint HUF 1,5412–
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