
Durva kampány elé néz SzékelyuDvarhely

RMDSZ-es lábtörlők a központban
RMDSZ feliratú és a szövetség címerével ellátott lábtörlőket helyeztek el ismeretlen tettesek péntekre vir-
radó éjszaka Székelyudvarhely központi üzlethelyiségei előtt. Fehér István, a városi RMDSZ elnöke gyává-
nak és aljasnak minősítette az akció kitervelőit, végrehajtóit. Az EMNT decemberi küldöttgyűlésén Gyur-

csány és Markó arcképével ellátott lábtörlőket árultak, ezért többen őket vélték felfedezni az akció 
hátterében, de Nagy Pál, a szervezet udvarhelyszéki elnöke szerint nincs közük az esethez. > 5. oldal

Városközpont szokatlan szögből. A tulipános lábtörlők elhelyezése mögött egyes politikusok kisstílű heccet, mások sértő kampányfogást sejtenek  fotó: balázs attila

Megyei bajnok 
Balánbánya

Újból megyei bajnok lett a 
Balánbányai ASA labdarúgó-

csapata, miután a hétvégi 21. fordu-
lóban könnyed 7–1-es győzelmet 
aratott a második helyezett 
Szentegyházi Vasas ellen. 
Jövőre viszont nincs pénz-
ügyi fedezetük, így még a megyeiben 
sem fog indulni a „katonacsapat”.

négyen megSérültek

Közlekedési 
baleset Alcsíkon

Súlyos közlekedési baleset történt 
pénteken az E578-as európai út 

Csíkszentkirály és Csíkszentmárton 
közötti szakaszán. A baleset követ-
keztében négy személyt szállítottak 
kórházba, közülük ketten súlyos sé-
rüléseket szenvedtek. A for-
galom az említett szakaszon 
órákig akadozott, több kilo-
méteres járműsor alakult ki a balese-
ti helyszín közelében.

FaluFórum 

A 123A útról 
egyeztettek

Falufórumokon számoltak be a 
megyei és a helyi önkormány-

zat elöljárói Csíkszentsimonban és 
Csíkcsatószegen a 123A jelzésű me-
gyei út felújítási munkálatairól, az el-
képzelt ütemtervről, az eddig 
tapasztalt nehézségekről. A 
találkozókon meghallgatták 
a munkálattal kapcsolatos lakossági 
észrevételeket is.

hegyi gyorSuláSi verSeny

Amatőrök és 
profik a rajtnál

Amatőrök és profik számára tar-
tottak hegyi gyorsulási versenyt 

tegnap a Szent Anna-tó felé vezető 
úton. A sepsiszentgyörgi Auto Crono 
SK által szervezett Metabond Regionális 
Hegyi Gyorsasági Bajnokság 
idei első futamára tizenöt ver-
senyző nevezett be. A nyílt 
kategória első helye az Opel Corsával 
versenyző Andreoiu Mărcuşé.

Furcsa módon szigorítottak
az áfa-feltételrendszeren 842Kormozott üvegen 

keresztül

2011. május 30., hétfő KÖzélEti NaPilaP | XXiii. évf., 103. (6017.) szám | 16 oldal ára 1 lEj

Ismét cigányokat 
ellenőriztek

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1315î
1 amerikai dollár USD 2,9064î
100 magyar forint HUF 1,5367ì
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Mit tudunk meg 
ősszel a világvégéről?

Közösségünk szempontjából a 
közeljövőben várható néhány adat, 
amely a mi erdélyi magyar világunk 
végéről szolgáltathat némi 
előrejelzést. A népszámlálási 
adatok tükrében látni fog-
juk, hogy milyen irányba, de főként 
milyen iramban haladunk.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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