
botrány fogadja a székelyföldi siC-fizetőeszközt

Elfojtanák, mielőtt létrejönne
Nem várt heves ellenállás fogadja a román politikum részéről a székelyföldi SIC-pénzhelyettesítővel kap-
csolatos kezdeményezést. No ha a székelyföldi helyi fizető eszközzel kapcsolatban összehívott szombati, 

tusnádfürdői egyeztető még csak a legelső kezdeti lépéseket jelenti, a romániai politikusok szemében már 
maga az ötlet is kiverte a biztosítékot: akad, aki az ország szuverenitása elleni támadásnak tartja. > 9. oldal

Egyelőre még csak az interneten debütált a székelyföldi SIC-pénzhelyettesítő mintája: nem kérnek a nyomtatott változatból a romániai politikusok  fotó: tamás attila

A túrós puliszka 
napja Hidegségen
Hatodik alkalommal gyúltak meg 

tegnap a hidegségi Fatányéros 
Panzió udvarán a tüzek a puliszkafőző 
üstök alatt. Az idei Túróspu-
liszka Fesztivál minden eddigi 
népszerűségét felülmúlta mind 
a látogatók, mind pedig a benevezett 
versenyzők számát illetően. 

Terepszemle 
a Bogát 

kistérségben
A Bogát Önkormányzat Fejlesztési 

Társulás által a Vidékfejlesztési 
Alap 322-es kiírására benyújtott pá-
lyázat munkálatainak haladá-
sát szemrevételezte pénteken 
az a több mint 30 helyi taná-
csos, akik képviselték a Bogát kistérség 
településeit. 

A helyhAtósági
és pArlAmenti

válAsztások összevonásA

Mit gondolnak 
a Hargita megyei 

politikusok?
A Hargita megyei RMDSZ-es ve-

zető politikusok nem mindegyi-
ke ért egyet azzal, hogy össze 
kellene vonni a helyhatósági 
választásokat a parlamenti vá-
lasztásokkal, azonban a mikéntről 
nagyon eltérnek a vélemények.

Itthon maradt 
a Csíki Sör-kupa

Nemzetközi jégkorongtornát ren-
deztek az elmúlt hétvégén a 

Vákár Lajos Műjégpályán. A Csíki 
Sör-kupán a házigazda HSC Csík-
szereda mellett a Steaua Rangers, a 
Brassói Corona Fenestela 68 és a fel-
vidéki HK Igló vett részt. A csíkiak 
mindhárom mérkőzésüket 
megnyerték, ráadásul visz-
szavágtak a fővárosiaknak a 
Brassóban és a Szepesség-kupán a HK 
Iglótól elszenvedett vereségért.

Nagy testű pisztrángok kerültek 
a zeteváraljai tározóba 542Az egységről szólt  

az idei CSIT
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Falugondnok nélkül  
a borzontiak
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Választásosdi
Ha belső versengéssel számolunk 

(márpedig számolhatunk ezzel 
nyugodtan), akkor furcsa kényszer 
elé állnak a magyar politikai szer-
vezetek. Helyi szinten versengenek, 
a bukaresti helyekért közös jelölteket 
kell támogassanak. Illetve 
az is megnehezíti eleve egy 
alku megkötését, hogy nem 
fogjuk ismerni az esetleges harma-
dik szereplő támogatottságát.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

SzErENCSESzám: 3354403
 fotó:  csíKi zsolt

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,2449î 
1 amerikai dollár USD 2,9402î
100 magyar forint HUF 1,5578î
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