
Az utcAi bűnelkövetésben sereghAjtók vAgyunk

Nyolcszorosára nőtt a bűnözési arány
Az ország megyéi közül Hargita megyében nőtt a legnagyobb mértékben a bűnözési arány 1990 
és 2009 között, összesen nyolcszorosára – adta hírül tegnap az econtext.ro. A Hargita Megyei 
Rendőr-felügyelőség szóvivője, Filip Gheorghe sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta ezt 
a statisztikai adatot, azt viszont elmondta, hogy országos szinten az utolsók között vagyunk az 

elkövetett bűnesetek számát tekintve. > 3. oldal

Bűncselekménynél helyszínelő rendőr. Hargita megyében kevesebb dolguk van, mint az ország legtöbb megyéjében fotó: mediafax

 fotó: domján levente

Marx és dr. Végzet
A rendszer megbotlott, és a 

legvédtelenebb áldozatai mi let-
tünk. Aligha vigasztal, hogy oda-
kint sincs másként, olyan orszá-
gokban vonultak emberek 
tüntetni az utcákra, ahol 
mostanáig ez elképzelhe-
tetlennek tűnt. Bekövetkezett az, 
amitől az elemzők tartottak.
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kormányátAlAkítás 
A láthAtáron?

Maradnak 
az RMDSZ-es 
miniszterek

A Romániai Magyar Demokra
ta Szövetség Hargita megyei 

politikusai nem értesültek egy 
esetleges kormányátalakításról. 
Van aki nem tartja indokoltnak, 
van aki jó ötletnek tartja a sze
mélycseréket. Azt is elmondták, 
hogy elégedettek jelenlegi mi
nisztereik teljesítményeivel, 
és nem akarnak senkit sem 
lecserélni, ezért az átalakí
tás várhatóan nem érinti majd a 
szövetséget.

vendéglátós számvetés

Jó szezont zártak 
a nyári kertet 
működtetők

Az elmúlt két évet összehason
lítva idén sokkal jobb évet 

zár  tak azok az udvarhelyi ven dég
látóegységek, amelyek rendelkeznek 
nyári kertekkel. Tulajdonosaik sze
rint a nyár eleji sok csapadék 
miatt esett, de az elmúlt két 
hónap tartós napsüté sének 
köszönhetően megnövekedett a 
nyári kertek forgalma.

Kifogástalan szervezés, 
színes felhozatal 432Személyautóra borult 

a kamion
Az ősz eddigi 
leghidegebb napja 
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virtuális vállAlkozás

Cégalapító csík-
szeredai diákok

E gyegy virtuális cég ügyveze
tőinek bőrébe bújva járhatják 

végig a csíkszeredai középiskolá
sok a vállalkozásalapítás lépéseit 
és ismerhetik meg a cégfenntartás 
kihívásait. A Virtus Vivens 
Egyesület tegnap indult 
Vir tuális cég gimnazisták
nak című projektjében harminc 
diák vesz részt.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3159î
1 amerikai dollár USD 3,2674ì
100 magyar forint HUF 1,4493î 

erdélyi személyiségek 
A népszámlálásról

Bajuszosok, 
szoknyások 
egy helyre

Jeles erdélyi magyar személyisé
gek – Böjte Csaba atya, Bog

dán Zsolt színművész vagy az 
Open Stage humortársulat tagjai 
– csatlakoztak az RMDSZ 
népszámlálási kampányá
hoz. Vi deo üzenetükben 
arra igye keznek felhívni a figyel
met: minden magyar számít.
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