
Elájult az alfalvi gyilkosság gyanúsítottja

Újrajátszás helyett sürgősségi ellátás
 

Kórházban kötött ki a Csala Zsolt alpolgármester meggyilkolásával gyanúsított Lőrincz Róbert. 
A bűntett helyszíni újrajátszása alig kezdődött el a tegnap, a feltételezett elkövetőhöz 

mentőt kellett hívni. > 4. oldal

Nyomozók, ügyészek és rendőrök a gyergyóalfalvi gyilkosság tetthelyén. Meghiúsult újrajátszás

Ünnepi ebéd
az elítélteknek

Különleges menüt kaptak a csík-
szeredai börtön elítéltjei 

tegnap, a fegyházi alkalmazot-
tak napján. 

távközlési bEruházások

Lesz térerő 
Háromkúton?

Tegnap a Gyergyói-medencébe 
látogatott Moldován József táv-

közlési államtitkár. Szavai szerint van 
kilátás, hogy Há rom kúton 
megfelelő térerő legyen, Cso-
ma fal ván pedig olyan anten-
nát szerelnek, ami minőségi változást 
jelent a telekommunikációban.

mezőgazdasági összeírás 

Köddé vált a 
termőföldek fele?
Országos szinten 1,2 millió hek-

tárral kisebb termőföldterület-
ről adtak számot a számlálóbiztosok a 
szaktárca által várthoz képest, de nem 
stimmelnek az állatállományról gon-
dolt adatsorok sem. Hargita megyé-
ben például 10 ezer szarvasmarhával 
kevesebbet számoltak, mint 
amiről a szaktárca eddig tudott, 
de nem egyezik a most összeírt 
45 ezer hektár termőföld a hivatalosan 
nyilvántartott 91-92 ezerrel sem.

Elhalasztott 
fűtéstámogatás-

megvonás
Augusztus utolsó hetében fogad-

ja el a kormány a hőenergia álla-
mi támogatásának megszün-
tetéséről szóló rendeletet, 
mihelyt véglegesítik az ala-
csony jövedelmű családoknak szánt 
szociális támogatások új formáját.

Ezerhétszáz 
székely táncos

A néptánc és népzene hagyomá-
nyainak életben tartása mellett 

különös hangsúlyt kell fektetni a 
székely népviselet autentikus meg-
őrzésére is, többek között ezt a célt 
szolgálja az idén nyolcvanéves Ezer 
Székely Leány Napja – vall-
ják a szervezők. Tegnapig 
máris több mint 1700 tán-
cos jelezte részvételét a szombati 
ünnepségen.

Mentőöv 
a könyvelőknek 62 5Izzasztó matek-, 

lazább történelemtétel
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A „legszebb” székely kaput 
avatták fel

9

3
2

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2157ì
1 amerikai dollár USD 2,9274î
100 magyar forint HUF 1,5740ì
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 hargitanépe 

Román öröm,
görög bánat

A fogyasztás határait nem az 
adott időszak alatt felhajtható köl-
csön nagysága, hanem a jövedel-
meket meghatározó termelé-
kenység szabja. Nagyjából ez 
a német recept. Ezt kell most 
méregerős dózisok formájában a gö-
rög társadalomba is beoltani.
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    Domján Levente

 fotó: miháLy LásZLó


