
A csíkszeredAi gimnázium épületének centenáriumA

Emlékül száz év iskolaépítőinek
Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1911. június 5-én szentelte fel Majláth Gusztáv Károly római katolikus 

püspök a Csíksomlyóról Csíkszeredába költöztetett gimnázium épületét. Az évfordulón világi és egyházi 
méltóságok, hajdani és mostani diákok, tanárok gyűltek össze tegnap ünnepelni és emlékezni. Ekkor 
lep lezték le Mikó Bálint egykori főispán és Ujfalusi Jenő akkori polgármester mellszobrát is. > 3. oldal

Ujfalusi Jenő szobrát leplezi le Antal Attila alpolgármester (jobbra) és Tamás Levente, a Segítő Mária gimnázium igazgatója. Szoborpark az iskola előtt fotó: csíki zsolt

hirdETéS

pásztorok tAlálkoztAk

Esztena 
a focipályán

Tejet oltottak, sajtot cson go lyí
tottak, szálas gyapjú ból ké szí

tett szűrben parádéztak, ordát, esz
tenareggelit, birkatokányt főz tek. 
Al csík pásztorai, majoros
gaz dák találkoztak szomba
ton Csík szent királyon, ahol 
bemu tatták a nagyközönségnek a 
nehéz szakma mindennapjait.

Ballagtak
a sapientiások

Kilenc szak összesen 230 hallga
tója búcsúzott el szombaton a 

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudo
mányegyetemtől. 119 diák 
a műszaki és társadalomtu
dományok kar, 111 pedig a 
gazdaság és humántudományok kar 
látogatója volt. 

ii. székelyföld nApok

„Hiába tagadják 
egyesek, igenis 

létezünk”
„Miközben egyesek azt han

goztatják, hogy Székely
föld nem is létezik, mi azt tapasztal
juk, hogy nemcsak fizikailag, hanem 
hagyományaiban és kultúrájában is 
létezik ez a régió” – hangzott el teg
nap a II. Székelyföld Napok 
megnyitóján a háromszéki 
Perkőn. Az ünnepségsoro
zat nyitórendezvényére több mint 
3000 ember volt kíváncsi.

tusnádi turistAidény

Erősebben
láttatják magukat
Szakmai szimpóziummal, gyerek

előadásokkal, illetve Nightloosers
koncerttel nyitották meg szombaton 
Tusnádfürdőn a nyári turistaidényt. 
A helyi önkormányzat által település
népszerűsítésre megpályázott 
egymillió lejnek köszönhetően 
az elkövetkezendő két évben 
rendezvénybőségre lehet számítani a 
fürdővárosban.
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Nem csak látványossággal 
ismerkedtek

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,1298î
1 amerikai dollár USd 2,8509î
100 magyar forint hUF 1,5557ì
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A kényszerű 
egymásra találás

Az MPP és az alakulási fo-
lyamatban lévő EMNP közötti 
ellentétek vezetői szinten 
nagyon mélyek. Szász Jenő 
úgy érzi, elveszik tőle ked-
venc játékszerét: nem lehet többet 
ő a fő ellenzéki.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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