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Betelt a pohár Borbolyéknál
A személye ellen folytatott lejáratási kampány egy újabb fejezetének tekinti Borboly Csaba azt a leg-

utóbbi névtelen feljelentést, amelyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez nyújtott be egy 
– feltételezése szerint – helyi magyar személy. A megyei önkormányzat elnöke tegnap családi házában 
mutatta be az ügy hátterét, mivel „betelt a pohár”: az akciósorozattal családját is bántják. > 3. oldal

Borboly Csaba és felesége, Melinda a családi házukban tartott sajtótájékoztatón: „Nincs semmi takargatnivalónk”.  fotó: mihály lászló

Állam az államban, 
költség 

a költségvetésben
Mi indokolta, hogy a je lenlegi 

szűkös időkben az állam bő kezű 
asszisztálásával Bu ka rest 
központjában 600 millió eu-
róból épp most épít sék a 125 
méter magas Nemzet Meg mentésére 
keresztelt székesegyházat?
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   Domján Levente

Farmcsapata lesz 
a HSC-nek2 7 12Honismereti biciklitúra 

a Szilágyságban
A dokumentumfilm hitelességével 
nyeri el a nézők elismerését

 hargitanépe 
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Útlezárások a 
városnapok idején
A Csíkszeredai Polgármesteri 

Hi vatal közleménye szerint a 
városnapok ideje alatt, augusztus 5., 
péntek 8.00 óra és augusztus 7., vasár-
nap 24.00 óra között az alábbi szaka-
szokon útlezárásokra kell számítani:

Mihail Sadoveanu utca –  a 
Nicolae Bălcescu és Temesvári sugárút 
közötti szakasz; Vár tér – a két körfor-
galom közötti szakasz; Szabadság tér – 
2–8. szám között, valamint a Sapientia 
egyetem és a Mihai Eminescu utca 
közötti szakasz; Temesvári sugárút – 
Szabadság tér és Kőrösi Csoma Sán-
dor utca közötti szakasza.

Ma 8 és 15 óra között a Mihail 
Sadoveanu utcába, a Vár térre, vala-
mint a Temesvári sugárútra behajt-
hatnak a Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala által kibocsátott engedély-
lyel rendelkező kereskedők.

hatos lottó

ötös lottó

SzereNCSeSzáM: 2869005

Ritka felvételek
A városnapok keretén belül elő-

ször mutatják be Becze Zoltán: 
A csíkszeredai főgimnázium 
története című dokumentum-
filmjét. A film alapjául 1970-
es 80-as évekbeli diák szolgálnak.

Véget ér
a „bódéháború”?
Folytatják a Virág negyed 5-ös 

tömb ház előtti építkezést, 
hozta meg döntését a gyergyói 
tanács. A lakók tiltakozása el-
lenére felépítik a húsz méter hosszú, 
négy méter magas kisüzlet sort.

FigyelemFelkeltő akció 

Babakocsikkal 
vonultak utcára 

az anyák
Elegük lett a székelyudvarhelyi 

babakocsis kismamáknak a 
járdán parkoló autókból, a gyalo-
gosokra fittyet hányó sofőrökből. 
Tegnap fig yelemfelkeltő 
céllal utcára vonultak, illetve 
panaszlistás kérésüket is be-
nyújtották a városi rendőrséghez és 
a polgármesteri hivatalhoz. 
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2236î
1 amerikai dollár USD 2,9716î
100 magyar forint HUF 1,5500î

 fotó: máthé lászló ferenc


