
Győzelem az utolsó fordulóban

Ezüstérmes lett az SZKC
Megnyerte utolsó bajnoki mérkőzését a hazai környezetben szereplő Székelyudvarhelyi KC

a Bákói Ştiinţa ellen. A férfikézilabda Nemzeti Ligát a második helyen záró gárda
a lefújást követően átvette az ezüstérmeket, a mezőny legkisebb településeként nagy hagyományok-

kal rendelkező klubokat utasítva a háta mögé. > 12. oldal

A Székelyudvarhelyi KC kézilabdásai ünneplik az ezüstöt. Jövőtől Európa második legrangosabb kézilabdaversenyén, az EHF-kupában indulnak Fotó: Dragoş asaFtei

HirdEtéS

Péter ferenc az elnök

Megalakult
a SZÖT

A három székely megye – Har-
gita, Kovászna, Maros – kül-

döttjeinek és az RMDSZ csúcsve-
zetésének részvételével pénteken 
Marosvásárhelyen megalakult a 
Székelyföldi Önkormányzati Tanács 
(SZÖT). Elnökévé Péter Ferencet, 
Szováta polgármesterét vá-
lasztották meg, az elnökség 
tagjai: Lokodi Edit, Tamás 
Sándor, Antal Árpád, Petres Sándor, 
Sófalvi László és Borboly Csaba.

leállt vasúti közlekedés

Kisiklott egy 
mozdony

Kisiklott tehervonat okozott 
fennakadást a vasúti közleke-

désben a Csíkcsicsó és Déda 
közötti szakaszon. A szerel-
vény Gyergyószentmiklóson 
akadt el.

ne dőljünk be a trükknek!

Megint színre 
léptek a varró-
gépes csalók

Ha van egy régi varrógéped, 
6000 euróért vehetsz még 

egyet, majd a kettőt a szebeni mú-
zeum 65 ezerért megvásárolja tőled 
– röviden így összegezhető a 
régi-új csalás forgatókönyve. 
A napokban ismét megje-
lentek Székelyföldön a varrógépes 
történettel trükközők.

nyolcezerről
fordultak vissza

Toásó, Szabó: 
rekorderek?

A négy alpinista közül végül csak 
a két székelyudvarhelyi, Toásó 

István és Szabó Zoltán vágott neki, 
hogy meghódítsa a Himalájában 
található, 8201 méter magas 
Cho Oyut. A csúcstámadás 
nem sikerült, nyolcezer mé-
teren az erős vihar miatt visszavo-
nulót kellett fújjanak. 

Baróti Lajos: hatékonyabb rend-
szert az állattenyésztésben 832Gyorshajtókra vadásztak 

az E578-as úton
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Hogy ne érje
villámcsapásként

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,1091î
1 amerikai dollár USd 2,8746î
100 magyar forint HUF 1,5401î
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Lokálpatriotizmus 
borszéki módra

Borszék városa meghirdette a 
fejlesztési és turisztikai miniszté-
riumtól nyert imázsépítési pro-
jektjének kivitelezési mun-
kálatait. A kiíró olyan 
fel tételrendszert szabott 
meg, ami egy kudzsíri cégnek 
kedvezett.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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