
Ütemterv szerint haladnak a felújítási munkálatok

Elárulja titkait a Mikó-vár?
Rejtett lőrések, ajtó- és ablaknyílások, többszáz éves falfestések és mintázatok, belső kút – többek 

között ezek azok a felfedezések, amelyek a csíkszeredai Mikó-vár felújításán dolgozó szakembereket 
is meglepték. Pedig nem felkészületlenül vágtak bele a kétéves munkálatba: korabeli leírásokat és 

tervrajzokat tanulmányoztak, mégis fel nem fedett titkokra bukkannak. > 3. oldal

Építőtelep a csíkszeredai Mikó-vár körül. A vakolat és a befalazott üregek értékes titkokat rejtenek  fotó: mihály lászló

Az Athén–Timbuktu– 
Bukarest tengely
Az Unió és a Valutaalap öltönyö-

sei kézzel-lábbal tiltakoznak 
az ellen, hogy Görögország 
húz még egy vonalat az € 
szimbólumra, csak immár kereszt-
be: kiválik az euróövezetből. 
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Burus János Botond

hirdetés

Trükköző 
buszsofőrök

Több bejelentés érkezett a me-
gyei Közbeszerzési és Közszál-

lítási Igazgatósághoz válaszul arra az 
akcióra, amelyet Hargita Megye Ta-
nácsa kezdeményezett az ügykezelé-
sébe tartozó távolsági autóbuszjára-
tok ellenőrzésére. Néhány buszsofőr 
nem fogadta el a nyugdíjasok-
tól a kedvezményes utazásra 
feljogosító jegyeket, mások a 
mozgássérülteknek kibocsátott je-
gyekkel próbáltak ügyeskedni.

gyermekélmények

Történetek 
medvékről, farka-
sokról, emberekről
Sikeres kezdeményezésnek bizo-

nyult a Pogány-Havas Kistérségi 
Társulás Történetek a természetről és 
rólunk című programja. A kisrégió ál-
talános iskoláinak tanulói 286 
történetet küldtek, amelyben 
feltűnnek egyes helyszínek, 
dűlők nevei, a környék állat- vagy nö-
vényfajai, illetve a gazdálkodó ember.

székelyudvarhely

Új tisztség-
jegyzéke van

a polgármesteri 
hivatalnak

A polgármesteri hivatal szerkeze-
ti felépítésének és alkalmazotti 

besorolási listájának módosításáról 
is döntött tegnapi rendkívüli ülé-
sén Székelyudvarhely önkormány-
zata. Egy korábbi vonatkozó hatá-
rozatot a bíróság felfüggesztett, így 
nem volt kicsi a tét: a polgármester 
néhány fős létszámbővítést, érvé-
nyes tisztségjegyzéket kért, 
a polgári tanácsosok viszont 
a tavaly elbocsátott alkalma-
zottak munkába állítását szerették 
volna elérni. 

„Rendelnek” a gyermekmentők 742Főpróbázó 
népszámláló biztosok

2011. május 10., kedd kÖzÉleti NAPilAP | XXiii. Évf., 89. (6003.) szám | 16 oldAl árA 1 lej

Jézust loptak egy lejért

a svájci „hun völgy”

Mítosz és valóság 
nyomában

Milyen szép lenne, ha valóban a 
hunok leszármazottjait látogat-

hatnánk meg a svájci Val d’Anniviers-
ben! Vannak, akik meggyő-
ződéssel vallják, hogy roko-
naink élnek ott, az anni vi-
ardokat azonban különösebben nem 
foglalkoztatja ez a kérdés. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1039î
1 amerikai dollár USD 2,8495ì
100 magyar forint HUF 1,5524î
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