
Udvarhelyszéki szülők gyereke az angliai gyilkosság áldozata

Londonig érő oroszhegyi gyász
Alig egy hete egy magyar fiatalembert és egy angol lányt gyilkoltak meg Londonban.

A budapesti áldozat szülei Oroszhegyről költöztek a magyar fővárosba, az egyelőre ismeretlen
okok miatt megölt fiút itthon nagyszülei is gyászolják. > 5. oldal

Vas Szakács Áron és neje, Erzsébet, a Londonban meggyilkolt magyar fiú Oroszhegyen élő nagyszülei: „Minden a feje tetejére állt” fotó: Máthé LászLó ferenc

Kizsákmányolás
Székelyföldi embereknek a ki

zsák mányolás napi valóság. Napes
tig dolgoznak, és hazamenve mé g is 
nélkülözni kell. A csíkszeredai kész
ruhagyár esetét, az ottani dolgozók 
helyzetét nem egy magáncég belügyé
nek kell tekinteni, hanem 
bizonyos fokig közügynek. 
Embertársainkat nem hagy
hatjuk cserben éppen akkor, amikor 
szükségük van támogatásra.
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Az államfő támogatja 
a beruházást3 7 14Játszótériszony

Szeresd a munkádat, 
lelj örömet benne…
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Büntetés járhat
a keresztért

A Marosfő Gyergyószentmiklós 
fe lőli bejáratánál, az országút 

mel lett engedélyek nélkül felállított 
négy méteres kereszt ügyében szó
lította fel Fülöp Otília megyei fő
építész Vasláb Polgármesteri 
Hivatalát, hogy szólítsa fel 
a terület tulajdonosát a tör
vények betartására, és amennyiben 
szükséges, rója ki a büntetést.

Rangos torna 
előtt az SZKC

Tegnap reggel elindult a Székely
udvarhelyi KC a Hamburgban 

sorra kerülő Schindlerkupára. Az 
együttes fennállása óta a leg
rangosabb felkészülési nem
zetközi tornára nem megvá
sárolta a részvételt, hanem meghívták 
őket.

hatos lottó

ötös lottó

SzErEncSESzÁM: 3179950

sztrájk a csíkszeredai
készrUhagyárnál

Elszakadt 
a cérnájuk

Spontán sztrájkba kezdtek tegnap 
reggel a csíkszeredai készruhagyár 

alkalmazottjai, miután egy nappal 
korábban fizetési igazolásukon azzal 
szembesültek, kevesebb bért kaptak, 
mint amit szerintük a túlórák után 
megérdemeltek volna. A le
vonás azonban csak az utolsó 
csepp volt a pohárban – amint 
a felháborodott munkások elmond
ták, a bajok három éve tartanak.

Lezárták 
a Csala-gyilkosság 

dossziéját
A törvény előtt kell felelnie a 

gyergyóalfalvi Lőrincz Róbert
nek és Mészáros Józsefnek a néhai 
Csala Zsolt alpolgármester meggyil
kolásáért – tudható meg az ügyész
ség sajtóközleményéből. Lőrinczet 
minősített emberölés, Mé
szárost pedig bűnrészesség, 
illetve mindkettőjüket tiltott 
fegyvertartás vádjával állítják a tör
vényszék elé.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,2567î
1 amerikai dollár USD 2,9544ì
100 magyar forint HUF 1,5709î

 fotó: MIháLy LászLó 


