
Ütlegelés és utóhatásai

Kivizsgálás a rendőrségen is
Információink szerint fejek hull hatnak a székelyudvarhelyi ren dőrségen a november 25-i

ve rekedést követő feljelentés nyomán. Az intézménynél jelenleg megyeszékhelyi  
belügyminisztériumi alkalmazottak vizsgálják, hogy történt-e rendőri mulasztás, a rendőrség 

testi sértés, ütlegelés és fenyegetés miatt kéri ifjú és idős Pui Béla és Varga Balázs előállítását, 
az incidens ügyészségi kivizsgálását, a városi önkormányzat 
pedig újabb rendkívüli ülést tart az ügy kapcsán. > 5. oldal

A november 25-i verekedés sértettjeit hallgatja meg a székelyudvarhleyi városi tanács. Intézményesített jogi védelem kidolgozásán gondolkodnak fotó: máthé LászLó ferenc

Spórlás
A siker reményében bizonyá

ra a választási szövetségeket az 
összevont választások előtt kell 
megkötni. Némi reményt je
lent az RMDSZ és az EMNP 
által közösen támogatott 
marosvásárhelyi polgár
mesterjelölt nevesítése, 
kér dés, hogy miként viszonyul a 
kérdéshez az MPP.
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    sarány istván

Siklóernyős gála
Csíkszeredában 142 3Egyelőre leállnak 

a munkálatok az uszodánál
Döngölőgépet loptak  
a templomból

hirdetés

jótékonysági vásár

Alkalom a meg-
mutatkozásra

Kézzel készített karácsonyi 
ajándéktárgyakat és dekoráci-

ós kiegészítőket lehetett vásárolni 
tegnap délelőtt a csíkszeredai Nagy 
István Művészeti Szakközépiskola 
aulájában megszervezett ad-
venti jótékonysági vásáron, 
ahol a fogyatékkal élők kí-
nálták eladásra saját készítésű por-
tékájukat.

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3530î
1 amerikai dollár USD 3,2363ì
100 magyar forint HUF 1,4474ì

ellentétes trend

Csökkentek az 
áfából származó 

bevételek
A harmadik évnegyed folyamán 

látványos gazdasági növeke-
dést, 4,4 százalékost jegyzett Romá-
nia. Ez éreztette hatását az állami 
költségvetés bevételei tekinte-
tében is. Októberben viszont 
„hidegzuhany” érte az állami 
költ ségvetést: aggasztó mértékben 
csökkent az áfából származó bevétel.

Sebő ÖdÖn emlékére

Szobor a szoros 
védőjének

A Gyimesi-szorost 1944 szep-
temberében három hétig vé-

delmező Sebő Ödön főhadnagy-
nak szeretnének szobrot állítani 
Gyi mes bükkön. Az emlékmű 
meg öntéséhez szükséges réz 
és bronz gyűjtését már el-
kezdték – közölte lapunkkal 
a szoborállító bizottság nevében 
Gál Péter ötletgazda.

gyergyóSzentmiklóS

Díszpolgári cím 
Rokaly Józsefnek
Rokaly József nyugalmazott 

tanár, magyar polgári párti 
tanácsos lett Gyergyószentmiklós 
díszpolgára. Emellett számos 
Életmű-díj Kimagasló Pedagógu-
si Tevékenységért, valamint egy 
Életmű-díj Kimagasló Orvosi Te-
vékenységért elismerést adomá-
nyoztak az erre érdemesül-
teknek. Szervezési bakiból 
adódóan viszont volt olyan 
pedagógus, akit elfelejtettek meg-
hívni az elismerő cím átvételére.
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