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ŐRIZETBE VETTÉK A TEMPLOM HARANGLÁBJÁT IS FELGYÚJTÓ FIATALT

Piromán tartotta rettegésben 
Héderfája lakosságát

Magyar nemzetiségű az a 18 éves fi atal, akit a Maros megyei Héderfája reformá-
tus temploma haranglábjának felgyújtásával gyanúsítanak. A 96 százalékban 
magyarok lakta Héderfáján élő fi atalt szombaton őrizetbe vették, és kezdemé-
nyezték előzetes letartóztatását. Nagy Csaba helyi református lelkész szerint a 
fi atalember beismerte tettét. Az indítéka nem ismert, de a fi ú állítólag gyermek-
kora óta vonzódott a tűzhöz. A feltételezett elkövető őrizetbe vétele remélhető-
leg lecsillapítja a faluközösséget, amely hetek óta retteg a tűztől, ugyanis rövid 
idő alatt ez volt a hetedik gyújtogatásos eset a településen. 2.»

Égbekiáltó tett. Helyiek a tűzben elolvadt nagy harang maradványaira mutatnak a harangláb romjain szombaton Héderfáján

Válságspirál gyűrűzik
Bukarestben
Elhúzódó válság körvonalazódik a 
román belpolitikában, a baloldali 
ellenzék borítékolható obstruk-
ciója következtében ugyanis 
megtörténhet, hogy az államfő és 
a liberálisok által szorgalmazott 
előre hozott választásokra csak 
szeptemberben kerülhet sor. 
A kormányalakítással megbízott 
Ludovic Orban ma kér bizalmat 
az új kormánynévsor és -program 
számára.  5.»

Ombudsman: sikeres 
ditrói „levezetés”
Renate Weber ombudsman szerint 
a ditrói pékség által alkalmazott 
Srí Lanka-i vendégmunkások ér-
kezése a vállalkozás tulajdonosai 
és egyes volt alkalmazottai között 
régóta meglévő gazdasági jellegű 
konfl iktust élesztett fel, és ez a 
kiéleződött ellentét vezetett egyes 
személyek szélsőséges és intole-
ráns megnyilvánulásaihoz.  2.»

Fejlesztenék az
üzleti ökoszisztémát
Az üzleti kapcsolatok kialakí-
tása, egymás tevékenységének 
megismerése, nem utolsósorban 
Marosvásárhely és Maros megye 
sikeres magyar vállalkozóinak 
bemutatása volt a célja annak 
a szakmai konferenciának, 
amelyet az elmúlt hét végén 
rendeztek meg a Maros-parti 
megyeszékhelyen. 7.»

Jogerős Horváth
Anna elmarasztalása
A bukaresti legfelsőbb bíróság 
jogerős ítéletében elutasította 
Horváth Anna volt kolozsvári 
alpolgármester fellebbezését, és 
jogerőre emelte az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség (ANI) ösz-
szeférhetetlen tevékenység miatti 
elmarasztalását. Az ANI három 
évre eltiltotta a köztisztségek 
viselésétől az RMDSZ jelenlegi 
ügyvezető alelnökét. 3.»

 » Nagy Csaba 
lelkész azért ad 
hálát, hogy nem 
történt személyi 
sérülés: hogy 
a gyújtogató 
nem egy lakóhá-
zat lobbantott 
lángra.
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Lassan gyűlnek az aláírások 
az SZNT kezdeményezéséhez  3.»

Tervezet: az iskola választhat
tanítót a gyereknek  4.»
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