
Új szobrokat állítanak a csíkszeredai Gimnázium centenáriumára

Emlékül a városépítőknek
Csíkszereda egykori polgármestere, Ujfalusi Jenő és a gimnázium építőbizottságának 

elnöke, Mikó Bálint emlékére lepleznek le egy-egy mellszobrot a Római Katolikus Gimnázium 
felszentelésének 100. évfordulója alkalmából.  Átalakul a jelenleg restaurálás alatt álló 

iskolaépület előtti tér is, ahol a szintén új talapzatra kerülő korábbi két mellszobor,
a Majláth Gusztáv Károly és a Márton Áron püspököké képez egységet a két új alkotással. > 3. oldal

Sárpátki Zoltán szobrászművész a Mikó Bálint-mellszobrot formázza. Egyetlen fennmaradt fotóról inspirálódhatott

 fotó: balázs attila

Nem zörög a haraszt, 
ha nem fújja a szél

A szubvenció megszüntetését 
semmiképp sem lehet „kom-
penzálni” a fűtéstámogatás 
megemelésével. A megvonása 
okán keletkezett űrt valakiknek, ha 
nem is teljesen, de be kell tömniük. 
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Hecser Zoltán

Nyári óvoda
a csíksomlyói 

iskolában
Iskolai integrálás a célja annak a 

programnak, amelyet hároméves 
időtartamra indított el a Romániai 
Gyermekmentő Szervezet. A 
program keretében tanévzá
rás után nyári óvoda indul 
hátrányos helyzetű, első osztályba 
induló gyerekek számára.

ember–Föld–ViláGeGyetem

Székely siker
Budapesten

Rangos természettudományi ver
senyen álltak helyt Hargita me

gyei középiskolás tanulók: a TIT Kos
suth Klub Egyesület által Bu
dapesten megszervezett, VI. 
Ember–Föld–Világegyetem 
nevű nemzetközi vetélkedő első és 
második díját hozták haza.

Első Lovasnap
Csíkszent-

domokoson
Három programponttal ké szültek 

a szervezők a hagyományterem
tőnek számító Csík szent domokosi 
Lo vas napra. Előbb díjug
rató versenyt, majd rövid 
lovasbemutatót tartottak, 
végül átrendezték a pályát a fogat
hajtó versenyre.

Gazdák
az iskolapadban

Végéhez közelednek a megyei 
agrárkamara télitavaszi mező

gazdasági képzései. Májusban 
37 méhész és 70 gazdálkodó 
adott számot elméleti és gya
korlati tudásáról.

Hogyan telefonálhatunk 
ingyen? 1022Főpróbából levont 

következtetések
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Kegytemplom melletti 
parkoló: pünkösdre elkészül

mindenkit lepipáltak

Minél lassabb, 
annál jobb

Baráti füsteregetéssel kezdődött, 
ma már világbajnokokat is „le

pipálnak”: a 9 éves Székelyudvarhelyi 
Polgári Pipaklub tagjai immár 
nemcsak hobbiból, hanem 
versenyszerűen is „szívnak”, ál
landó résztvevői nemzetközi lassúsági 
pipaszívó versenyeknek.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1263ì
1 amerikai dollár USD 2,9476ì
100 magyar forint HUF 1,5259î
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