
Fiatalok segítenek
Vallásoktatójuk segítségé-
vel gyűjtést szerveznek a 
székelykeresztúri, súlyo-
san fogyatékos gyerekek 
elhelyezőközpontja számára a 
székelyudvarhelyi Benedek Elek 
Elméleti Líceum diákjai.

Teljesen kiégett 
az autó
Kigyulladt és lángokba borult 
egy autó csütörtökre virradó-
ra a székelyudvarhelyi Nicolae 
Bălcescu utcában. A jármű tel-
jesen kiégett, jelenleg letakarva, 
elkerítve áll a parkolóban. az au-
tó tulajdonosa a székelyudvarhe-
lyi, negyvennyolc éves P. B.

Eredmény nélküli 
ígéretek
Egyetlen medve ártalmatlanítá-
sára sem adott még engedélyt a 
környezetvédelmi tárca, holott a 
vonatkozó miniszteri rendeletet 
már szeptember elején kibocsá-
tották. A Hargita megyei vadász-
egyesületek közel ötven medve 
kilövésére kértek engedélyt, ám 
választ még senki sem kapott, a 
tétlenség közben pedig folyama-
tosan nő a vadkárok száma.

Rendőrség különleges egységei kutatták át az udvart. Nagyjából 2,5 köbméter illegálisan kivágott faanyagot találtak
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Megtört
a rossz sorozat
Harmadik idegenbeli találko-
zóján első győzelmét szerezte 
meg az SzKC, a férfi kézilab-
da Bölények Ligája 7. forduló-
jában a HC Vaslui otthonában 
győzelmet aratott.
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Elpostázott hadi 
tudósítások
Egy ember szemszögéből 
mutatja be az első világhábo-
rút a tegnap este megnyitott 
Üzenet a frontról című tárlat, 
de az nem egyéni történet, 
hanem millióké. 
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Rendőrség különleges egységei kutakodtak egy 

szentegyházi porta udvarán, miután szekerével 

oda menekült két elkövető, aki illegálisan kivágott 

fát hozott le a Hargitáról. Az eset azért is prece-

densértékű, mert eddig biztonságban érezhették 

magukat azok a fatolvajok, akik magánterületen 

rejtőztek el, hiszen az ügyészség sosem hagyta 

jóvá az udvarok átkutatását.

A Roncsautó prog-
ram költségveté-
sének a növelésé-
vel és az áruszál-
lítás egy részének 
a vasútra történő 
áthelyezésével is 
felveszi a harcot a 
román kormány a 
légszennyezés 
ellen.
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Roncsprogram újratöltve

Részletek a 14. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ

4. PÉNZTÁROS/KASSZÁS

2. DACIA KERESKEDELMI ASSZISZTENS

Ráfaragtak a tolvajok
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Precedensértékű intézkedés Szentegyházán

6 4 2 3 8 0 6 0 0 0 0 4 5

1 7 1 9 7




