
A Mikó-vár ősszel nyíló állAndó kiállításárA készülnek

Utazás az időben
Visszarepít az ezerhétszázas évek elejére az a két rövidfilm, amelyet a csíkszeredai Mikó-vár  
két feltárt belső helyszíne inspirált és egy kolozsvári filmprodukciós cég forgat a napokban.  

A két megelevenített helyszínt majd azon a novemberben megnyíló állandó kiállításon láthatják 
az érdeklődők, amely a Mikó-vár történetéről fog szólni. > 6. oldal

A lakoma című rövidfilm forgatása a csíkszeredai Mikó-várban. Megelevenedő történelem fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

interjú Moldován józsef
távközlési állAMtitkárrAl

Futárszolgálattal
erősítenék

a postatársaságot
Nincs meggyőződve, hogy a 

banki és biztosítási szolgáltatá-
sok segítenének a román állami pos-
tatársaság nyereségessé tételében, a 
gyorsposta szolgáltatás és az egyab-
lakos ügyintézés már annál 
inkább – vallja lapunknak 
adott interjújában Moldován 
József, a távközlési minisztérium ál-
lamtitkára. 

Megújult 
a madéfalvi 
borvízfürdő

Meleg vizű medence, öltöző, il-
lemhely és barátságos környék 

fogadja ezentúl a felújított madéfalvi 
borvízforrásra és fürdőre ér-
kező vendégeket. A létesít-
ményt tegnap, a madéfalvi 
falunapok keretében adták át a falu 
lakosságának.

fAlunAp fArcádon

Csaba királyfi  
újra megjelent

István király és Szent László után 
Csaba királyfi is szobrot ka-

pott Farcádon. A tegnapi falu-
napon az alig négyszáz lelket 
számláló településen villanyvilágítá-
sos, műfüves sportpályát is avattak.

rossz eredMények

Gyengébben
vizsgáztak,

mint a tavalyiak
Mintegy nyolc százalékkal keve-

sebben vizsgáztak sikeresen az 
idei érettségin, mint a tavaly. Hargita 
megye 63,93 százalékos átme-
nési mutatója a lehangoló or-
szágos szinthez képest jónak 
mondható: Maros vagy Kovászna me-
gyében is sokkal rosszabb a helyzet.

Nyolc vagy kilenc csapat  
a nemzetközi bajnokságban 1172Ami egyenesen 

tartja a gerincet
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Biztos mederben

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2419ì
1 amerikai dollár USD 2,9260ì
100 magyar forint HUF 1,6037ì
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 hargitanépe 
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Decentralizáció, 
tisztesség 

és tanügyi reform
A felelősségre vonás nem kell és 

nem szabad megálljon itt. 
Következő lépcsőfok a taná-
rok felelősségre vonása kell 
legyen. Lássuk, közülük ki csal, és ki 
végzi tisztességgel a munkáját. 
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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