
Megváltoztatta valloMását a Csala-gyilkosság egyik elítéltje

„Bűnös vagyok, de nem gyilkos”
„Az alfalvi közel harmincórás kihallgatáson azt mondták nekem, elveszik a gyermekemet, soha-
sem láthatom a családomat, bezárják édesapámat is. Levélben is megfenyegettek. Ezért vállal-
tam magamra Csala Zsolt alpolgármester meggyilkolását. Hazudtam” – jelentette ki a tegnapi 

bírósági tárgyaláson Lőrincz Róbert. Az ő és a tettestársként fogva tartott Mészáros József 
ügyvédje hiába kérte szabadlábra bocsátásukat a döntéshozatalig. > 4. oldal

Lőrincz Róbert, Mészáros József és tolmácsuk a bíró előtt. Megváltoztatott vallomás fotó: balázs katalin

 fotó: mihály lászló

Nem kérnek a bika-
viadalból a katalánok

Mikor lesz az, amikor a 
székelyföldi népünnepélyeket 
nem a miccsszag jellemzi? A 
választ is megkockáz-
tatom: soha. Egyrészt, 
mert a miccs finom, 
másrészt pedig hamar beépült 
étkezési kultúránkba.
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    sarány istván

Nyugdíjasokat 
táMogat a korMáNy

Lesz szolidaritási 
kosár

Gyakorlatba ültetné a kor
mány még az idén a múlt 

héten megszavazott, a nyugdíja
sokat támogató szolidaritási kosár 
elnevezésű programot. Az elkép
zelések szerint a tartós alap
élelmiszerekhez mintegy 
20 százalékkal olcsóbban 
juthatnak hozzá az arra jogosult 
nyugdíjasok.

Adminisztrátort 
keresnek 652Első lépés a differenciált 

oktatás felé
Urbana: idén 
tavalyi áron fűtenek
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hiRdEtés

Halálos baleset 
Zsögödfürdőnél
Egy 24 éves fiatalember vesz

tette életét tegnap este a 
zsögödfürdői vasúti átjárónál. A 
háromszoros országos síbajnok és 
olimpiára készülő csíkszeredai spor
toló, Szabó Kevend János autójával 
próbált átkelni a síneken, viszont 
nem adott elsőbbséget a Csíksze
reda felől érkező személyvonatnak. 
A szerelvény mintegy 300 méteren 
tolta maga előtt az autóroncsot. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2984î
1 amerikai dollár Usd 3,1970ì
100 magyar forint hUF 1,4795î

a Mág taNtestületéNek 
Nyilatkozata 

Jelképek és iskolai 
identitás

Maradnak a keresztek a Már
ton Áron Gimnázium 

osz tálytermeinek falain, de a 
tantestület szerkesztőségünk
höz eljuttatott nyilatkozata sze
rint a kérdés nincs lezár
va. A tanárok hosszabb 
– nem kapkodás jellegű 
– konzultációsorozatban gon
dolkodnak.

felújított lakótelepek

Szebb lett, mint 
gondolták

Ahét végéig az utolsó simításo
kat is elvégzik a csíkszeredai 

Piac lakónegyedben, ahol már áll az 
új sportpálya is. A Jégpálya 
negyedben több volt az előre 
nem látható buktató, itt az év 
végére ígéri a polgármester, hogy a 
munkások elhagyják a terepet.
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