
szexuális és vagyoni természetű indítékból ölt

Előzetesben Csala feltételezett gyilkosa
Szombaton őrizetbe vették, tegnap pedig 29 napos előzetes letartóztatásba helyezték a 

gyergyóalfalvi 31 éves L. Róbertet. A kisgyermekes, családos fiatalembert tiltott fegyvertartással és 
minősített gyilkossággal gyanúsítják, ami a nyomozó szervek szerint összefüggésben van a néhai 
Csala Zsolt alpolgármester erőszakos halálával. Mint Marius Iacob, a nyomozást vezető ügyész el-

mondta, a gyilkosságnak szexuális és vagyoni természetű indítékai vannak. > 4. oldal

Rendőrök vezetik a feltételezett gyilkost, L. Róbertet a csíkszeredai törvényszék épületébe. Ha bűnösnek találják, 15 és 25 év közötti börtönbüntetést kaphat fotó: mihály lászló

HIRdetéS

szakszervezetek
művelődési Háza

A város szívesen 
átvenné

Szondy Zoltán csíkszeredai városi 
tanácsos szerint meg kell vizsgál-

ni, milyen következményekkel jár, ha 
a Szakszervezetek Művelődési Háza 
ajtajára lakatot tesznek. Antal 
Attila alpolgármester úgy véli, 
kérdés, hogy lehet-e és kell-e 
közpénzből fedezni egy önállóan gaz-
dálkodó intézmény anyagi hiányát.

Visszautasították
Băsescu

„22-es csapdáját”
Az RMDSZ számára a „hu-

szonket tes csapdáját” jelenti 
Tra ian Bă ses cunak a két székelyföldi 
megye számára „különleges státust” 
adni akaró javaslata, olyan „mézes-
madzag”, amelynek nem szabad meg-
tévesztenie a kormánykoalí-
cióban lévő magyar szerve-
zetet – vélekedtek az SZKT 
szombati ülésén. A küldöttek a régiós 
átszervezés elnapolását kérték. 

levél a pedagógusokHoz

Számlálóbiztosok 
kerestetnek

Nyílt levélben fordult Burus Sik-
lódi Botond, a Romániai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke kollégáihoz, hogy 
azok minél nagyobb számban 
vállaljanak számlálóbiztosi munkát az 
idei népszámláláson. 

kisvárdai siker

Közönségdíjjal tért 
haza a Játékszín

Három díjjal tért haza a Csíki Já-
tékszín társulata a Magyar Szín-

házak XXIII. Kisvárdai Fesztiváljáról: 
Tasnádi István Finito című darabjával 
a közönségdíjat söpörte be, az elő-
adás látványvilágáért Adriana 
Grand elismerésben részesült, 
Benedek Ágnes pedig a leg-
ígéretesebb fiatal színész számára ala-
pított díjat kapta meg.

Kitüntették 
„Székelyföld nagykövetét” 762Kijátszották 

az esőt
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Csődörtánc 
Csíkcsicsóban

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,2160î
1 amerikai dollár USd 2,9523î
100 magyar forint HUF 1,5682î
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SZKT: a Székelyföld 
oszthatatlan

Az RMDSZ megvívta a me
diatikus csatát is a hazug román ér
vek ellen, tartalmi javaslata is volt 
egy igazi regionalizációra 
és decentralizációra. Ezzel 
szemben EMNTvonalon 
csendben ültek valamiért, és nem 
kívántak beszállni a vitába. 
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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