
Közpénzek 
nyomában
Licitációs megbízások formájá-
ban nettó 1,37 millió lejt költött 
el az elmúlt évben a szentegy-
házi önkormányzat. Több mint 
száz, a közbeszerzések interne-
tes adatbázisában megtalálható 
vásárlást vizsgáltunk meg, ame-
lyek közül a szokatlannak tűnő 
megbízásokat alaposan górcső 
alá vettük.

„Fuss neki!” 
immár hatodszor
A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány idén is megszervezi a 
Fuss neki! elnevezésű adomány-
gyűjtő akciót. A program csúcs-
pontja egy közös futás a városi 
parkban.

Elkészült a konyha, 
lesz játszótér is
Elkészült a Kipi-Kopi Napközi 
Otthon korszerű konyhája és 
ebédlője, a Bethlenfalván lévő 
tanintézet mellett azonban 
nagyméretű, több korosztályt is 
kiszolgáló játszóteret és sport-
pályát is kialakítanak, amely 
nemcsak a napközisek, hanem a 
városrész fiataljai és a helybé-
li gyermekek előtt is nyitva áll 
majd.

Az augusztus 20-ai nemzeti 
ünnep alkalmából tizenegy erdé-
lyinek adományozott állami kitün-
tetést Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, elismerve 
a közösségért, nemzetért tett 
fáradozásaikat és tevékenysé-
güket. A díjakat a kitüntetettek 
tegnap vehették át Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusán, a 
Lá zár-ház eskütermében.
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Példamutató életpályák

Fia balesetet okozott Székelyudvarhelyen, 

elütött két embert, egyikük megsérült – ezzel 

a hírrel hívtak fel egy 75 éves, homoród szent-

már toni özvegyasszonyt szombaton. A magát 

rendőrnek kiadó telefonáló felajánlotta közben-

járását, amiért összesen 3500 lejt csalt ki az 

idős asszonytól mobiltelefonos feltöltőkártyák 

formájában.
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A csaló mesterkélt segítőkészséggel altatta el az áldozat gyanúját
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Nem volt elég 
a négygólos előny
Farkaslaka nyerte az Udvar-
hely körzeti labdarúgó-baj-
nokság múlt hét végi forduló-
jának rangadóját, az A csoport 
címvédője idegenben verte 
meg Lövétét.
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Rangos sakkverseny 
Korondon
A szep tember 25. és októ-
ber 1. között megrendezen-
dő III. Korondi Kerámia Kupa 
minden idők legrangosabb és 
legjobban díjazott hazai nyílt 
versenyének ígérkezik.
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Részletek a 14. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ

RENAULT/DACIA
SZERVIZ ÜGYFÉLFOGADÓ (RECEPCIÓS)

Újabb telefonos csaláshullám Udvarhelyszéken

Kölcsönkért, hogy fiát mentse
FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




