
Botrány az ülésen, fűtés BalánBányán

Elmérgesedett Árus–Borboly-vita
Botrányos tanácsülésen oldódott meg a balánbányai tanintézmények fűtési gondja. 

Hozzászólásában Árus Zsolt MPP-s megyei tanácsos hazugnak nevezte Borboly Csaba elnököt. 
Válaszul Borboly a belső rendszabályzatra hivatkozva a terem elhagyására szólította fel 

az érintettet. Árus nem volt hajlandó önként távozni, ezt követően a helyszínre hívott biztonságiak 
székestől kicipelték a teremből a megyei tanácsost. >  2. oldal

Árus Zsolt és Borboly Csaba. Soron kívüli gesztusok

Mit szabad egy 
tisztségviselőnek?

Hogy jártam volna el, ha a 
kamaszok, akiket megszólítottam, 
hogy ne törjék le a hintát, rám se 
hederítenek? Nem tudom. 
Ezeket a döntéseket az 
ember abban a pillanat-
ban hozza meg, amikor kénytelen 
meghoznia.
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Isán István Csongor

Mentőásatás 
Csíkszentléleken

14. századi házra 
bukkantak

Mentőásatást végeznek Csík
szentléleken a Csíki Székely 

Múzeum régészei Darvas Lóránt 
vezetésével. A felszínre került 
leletek alapján egy 14. szá
zadi házra bukkantak – az 
eddigi ilyen leletek számát 
tekintve ez ritkaságnak számít a 
Csíkimedencében.

Új jogszabály

Azonosító a 
méhkaptárakon
A méhcsaládok, méhészetek, a 

méztermelés átláthatóságá
ért azonosítóval fogják ellátni a 
romániai méhkaptárakat. 
Az intézkedés meg fogja 
könnyíteni azoknak a mé
hészeknek a dolgát, akik rendsze
resen pályáznak uniós pénzekre.

Harmadik lett 
a HSC Csíkszereda 1164Cudar helyzetkép:  

hideg és sötétség
Papp Előd lemondott 
tanácsosi mandátumáról
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Pontosít a szaktárCa

Holnaptól 
téligumi-szezon
Holnap lép hatályba a 2011/5

ös kormányrendelet, amely
nek egyes előírásai értelmében 
2011. november 1jétől kötelező a 
téli gumiabroncsok használata. Az 
infrastrukturális és szállítás
ügyi minisztérium ponto
sításokat fogalmazott meg 
a jogszabály alkalmazására, illetve 
értelmezésére vonatkozóan. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3150î
1 amerikai dollár USD 3,0423î
100 magyar forint HUF 1,4314î

hatos lottó

ötös lottó

SZEREnCSESZÁM: 8525225

PolItIkaI vItát szült 
a körforgalom

Feljelenthetik 
a polgármestert

Várhatóan heves vita előzi meg 
a második székelyudvarhelyi 

körforgalom mai átadását az ön
kormányzati testület ma reggeli 
ülésén. A polgáriak szerint 
a hivatal felduzzasztott 
árakkal dolgoztatott, s ha 
ez bebizonyosodik, feljelentik a 
polgármestert.
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