
A kérelmezést követő 
egy hónap alatt elkészül

Csíkban is 
igényelhető 
a magyar
útlevél

Július 20-ától Csíkszeredában 
is igényelhetik a magyar útlevelet 

azok a személyek, akik a könnyített 
honosítási eljárás során magyar 

állampolgárokká váltak. A kérvénye-
zéstől számított 3-4 héten belül 
az úti okmány már ki is váltható, 

ára – az 5, illetve 10 éves 
érvényességi idő függvényében – 

47 és 71 euró. A Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusa azonban 

felhívja a figyelmet, hogy csak 
előzetes időpont-egyeztetés alapján 
fogadja a kérvényezőket. > 2. oldal

Magyar útlevél ellenőrzése. Rövidesen Csíkszeredában is igényelhetővé válik fotó: mti

 fotó: csíki zsolt

Ismét az érettségiről
Érdemes lenne elgondolkoznia 

a román oktatást irányítóknak, mi 
okozhat ilyen mértékű sikertelen-
séget. És nem azon kellene 
rágódni, mekkora szerepük 
volt a vizsgatermekben elhe-
lyezett kameráknak, illetve azok hi-
ányának a diákok eredményeiben. 
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           Takács Éva

nyertes a green zone, eke

30 000 euró közös
ség fejlesztésre

Eldőlt, kik a Heineken Románia 
cégcsoport által május elején 

meghirdetett pályázat nyertesei. A 
kiírásra 11 pályázat érkezett, 
az elbírálók a Green Zone és 
az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) projektjeiben látták a leg-
több fantáziát. 

Mérleget vont a politikus

Antal: „Ébresztő, 
Székelyföld!”

„Az egység nem fikció, léteznie 
kell, s nemcsak négyévente” 

– mondta tegnap Antal István. A 
parlamenti képviselő hangsú-
lyozta: létünkről, sorsunkról 
van szó, ezért ideje felébred-
nie az egyre jobban megosztott er-
délyi magyarságnak. 

Családi költségvetés

Nehezen üti 
a széle a hosszát

Átlagosan 2318 lejt keresett, és 
2098 lejt költött egy háromfős 

romániai család – derült ki a sta-
tisztikai hivatal felméréséből. A fő 
kiadást továbbra is az élel-
miszer és a havi rezsiszámlák 
rendezése jelenti, erre viszont 
a családok jövedelmének több mint 
64 százaléka megy el. 

Kerékpárral
Csíksomlyóról 

Mariazellbe
Kerékpárral indul az első zarán-

dokcsoport a Mária úton 
Csíksomlyóról Maria zellbe. A 
zarándokokat ma reggel töb-
ben elkísérik a város széléig. 

Rangos versenyen 
a TCT 1442Halasztott 

körforgalom
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Bíró Emese: Az is 
hibás, aki hallgat

31. régizene Fesztivál 

Eddig ismeretlen 
hangszereket is 

bemutatnak
Számos újdonsággal bővítette 

kínálatát az idén 31. év-
fordulóját ünneplő csíksze-
redai Régizene Fesztivál ez 
alkalommal is. A rendezvény jövő 
hétfőn kezdődik a Mikó-várban.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1817î
1 amerikai dollár USD 2,8875î
100 magyar forint HUF 1,5790î
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