
csíkDelnei portán kaszált az angol trónörökös

Hercegi falatok székelyföldi csűrben
Hiába próbálták a látogató kérésére titokban tartani a vendéglátók, tegnap futótűzként terjedt 
el Delnén a hír, hogy Károly herceg, a brit királyi korona várományosa a településre látogat. A 

magas rangú vendég megtekintette a település 13. századi templomát, a Torda-völgy lápvilágát, 
helyi termékeket kóstolt, majd egyet kaszált. > 2. oldal

Károly brit trónörökös és kísérete a csíkdelnei Szent János-templom kertjében. Értékőrző kezek  fotó: mihály lászló

Galambék 
a parlamentben

A milliárdos férj a miniszterel-
nökhöz fordult panasszal, amiért a 
gyermekét a feleségénél helyezte el a 
válóper idejére a bíróság. El-
képesztő. De ott legalább ele-
gánsan hazaküldték, hogy 
majd a törvény szabta határidőn 
belül írásban kap választ kérdéseire.
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Forró-Erős Gyöngyi

A közösségért 
tevő fiatalokat 

díjazták
Hargita megyei, aktív, kiemelkedő 

közösségi tevékenységet foly-
tató fiatalokat, eredményes ifjúsági 
projekteket lebonyolító szervezeteket, 
valamint az ifjúsági szervezete-
ket, programokat segítő önkor-
mányzatokat díjazták tegnap a 
Csíkszeredában megrendezett ifjúsági 
konferencián. 

sérültek napközije

Népszerű 
nyílt nap

Sikeres nyílt napot tudhat maga 
mögött a gyergyószentmiklósi 

Napsugár az esőben Alapít-
vány. A város több iskolájá-
ból érkeztek diákok, hogy 
betekintsenek a sérült fiatalokkal 
foglalkozó napközi életébe.

tánc tavasza

Woody Allen 
és az andalúz 

cigányok
Bábjáték, műhelymunka, lati-

nos táncműsor és egy önma-
gát „frusztrációk és kétségek csak 
részben” néven meghatáro-
zó, fergetegesnek ígérkező 
Woody Allen-darab szerepel 
a Tánc Tavasza Tánc- és Mozgásmű-
vészeti Fesztivál mai kínálatában.

kárpátok sk 

Egy korszak vége
Marosfőn rendezték először 

1990-ben és szintén az üdü-
lőtelepen tartották idén 
májusban a Turisztikai Kár-
pátok-kupa utolsó versenyét. 
21 év alatt több ezer sportoló vett 
részt a klub viadalain.

Fakitermelés: 
193 millió lejes büntetések 74 6Az alfalviak elsősorban 
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Aranyat táncoltak 
Kászonnak

parajdi kezelőközpont

Partner kerestetik
A szovátai Danubius Hotelnek 

nem áll szándékában, hogy a 
tulajdonos parajdi önkormányzat-
tal közösen működtesse az immár 
elkészült balneoklimaterikus ke-
zelőközpontot, amelybe ritkaság-
számba menő sós termálvizet ve-
zettek. A négymillió eurós 
beruházás szakértelemmel 
rendelkező partnerre vár, a 
központ ősszel nyithatja meg kapu-
it a turisták és a helyiek előtt.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1184ì
1 amerikai dollár USD 2,8909ì
100 magyar forint HUF 1,5384ì

3

4

5

5

 hargitanépe 

12


