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SEMMIS A KISS SÁNDORÉK ÜGYÉBEN SZÜLETETT ALAPFOKÚ ÍTÉLET

Elölről kezdődik a bihari 
megakorrupciós per

Újrakezdik a nulláról Kiss Sándor volt bihari tanácselnök és társai korrupciós 
perét Nagyváradon, miután a táblabíróság tegnap megsemmisítette az alap-
fokon idén júniusban született ítéletet. Ebben az RMDSZ egykori befolyásos 
politikusát hatalommal való visszaélés, pénzmosás, csúszópénz elfogadása 
és befolyással való üzérkedés miatt nyolc, egy román üzletembert hat, egy 
magyarországit pedig négy év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.   3.»

Újrakezdik. Kiss Sándor annak köszönheti pere újratárgyalását, hogy vádlott-társai nem részesültek tisztességes bírósági eljárásban  

Osztogatás a válasz
a „nyugatosoknak”
Számos követője lehet a hétvégén 
létrejött Nyugati Szövetségnek: 
Resicabánya már be is jelentkezett, 
és Nagyszebennek is tetszik a kez-
deményezés. A kormány tízmilliárd 
eurós befektetési alappal reagált. 
„Éppen ezt kellene elkerülni, hogy 
ne az osztogatás legyen a fejlődés 
alapja” – vallja Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester.  2.»

Schengenbe
tuszkolnák Romániát
A román és a bolgár schengeni 
csatlakozást sürgető jelentést 
fogadott el tegnap az Európai Par-
lament. A döntés alapjául szolgáló 
dokumentum rámutat: igazságta-
lan, hogy a két ország felvételét a 
belső határellenőrzés megszűnte 
nyomán létrejött övezetbe össze-
kössék a korrupcióellenes küz-
delem és az igazságügyi rendszer 
reformjának eredményeivel. 5.»

Kételkednek a
kormányígéretekben
Ma tárgyalnak a tanügyi szakszer-
vezetek Bukarestben arról, milyen 
ellenlépéseket tesznek, amennyi-
ben a kormány mégsem tartja be 
az egyezséget, amelyet a rendszer 
támogatásáról kötött az oktatásban 
dolgozók szakszervezeteivel. Az 
érdekvédelmi tömörülés Hargita 
megyei területi képviselője, Kocs 
Ilona szerint azért van szükség 
erre, mert már most felmerült, hogy 
a pénzhiány miatt semmilyen válto-
zás nem lesz januártól. 4.»

Csollány Szilveszter:
„a tornának éltem”
Edzés, edzés és edzés, anélkül 
lehetetlen elérni ezt az eredményt 
– válaszolta Csollány Szilveszter 
egy gyergyószentmiklósi kisfi únak, 
hogy miként lett belőle olimpiai baj-
nok. A 2000-es sydney-i olimpián 
gyűrűn aranyérmet szerző tornás-
szal a hargitai városban tett látoga-
tásakor beszélgettünk. 11.»

 »  A fellebbvi-
teli szakaszban 
véleménykülönb-
ség alakult ki a 
perben ítélkező 
Antik Levente 
Farkas és Gab-
riela Ţarcă bírák 
között.
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Sokan találnak majd ruhaneműt
a karácsonyfa alatt  9.»

Csíkszentdomokoson is eltüntetnék
a magyar feliratot  4.»

Világhírű musical peremierje
Nagyváradon  7.»
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