
98 pedagógus pályázhat végleges állásra

Nem jeleskedtek a román szakosok
.

A román szakos tanárok körében születtek a leggyengébb eredmények a pedagógusok versenyvizs-
gáján. A 415 vizsgázó tanár és óvónő közül mindössze 98-an írtak 7-es fölötti jegyet, és pályázhat-

nak végleges állásra Hargita megyében. Az eredményeket tegnap függesztették ki. > 6. oldal

Eredményhirdetésről távozó tanárnő. Rosszul teljesítettek fotó: mediafax

Ki enné meg a zenét?
A gazdasági képlet egyszerű: 

vendégek jönnek, itt esznek, isznak, 
alszanak, ami bevétel a helyieknek. 
Emellett messze viszik a hírét Csík-
szeredának a fellépők, hogy 
a Hargita lábánál van egy 
kedves kis város, egy szép kis 
várral, ahol értékelik a régi idők ze-
néjét a helyiek. 
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helyhatósági választások

Újrázna Borboly
Újabb mandátumért kíván ver-

senybe szállni Borboly Csaba 
a 2012-es évi helyhatósági választá-
sokon. Ebbéli szándékát és a múlt 
pénteken Zetelakán tartott 
Hargita Megyei Egyeztető 
Tanács (HET) döntéseit 
tegnap ismertette Hargita Megye 
Tanácsának elnöke.

tusványosi emlékkoncert

Illés-hangzás 
Role-osan

A korabeli hangulat reprodukálá-
sával és modern hangszereléssel, 

erdélyi és magyarországi művészek 
közreműködésével jön létre az idei 
Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem zárónapján az Illés 
Lajos-emlékkoncert. Ezek a 
slágerek a mostani válogatásban elő-
ször kerülnek közönség elé.

euro 200 támogatás

Már postázzák 
a számítógép-

kuponokat
Augusztus 31-ig kell megvá-

sárolniuk a számítógépeket 
azoknak a diákoknak, akik az Euro 
200 program keretében tá-
mogatást kaptak komputer-
vásárlásra. Az értékjegyeket 
ezekben a napokban juttatja el a 
jogosultaknak a tanfelügyelőség. 

Az együttgondol-
kodás nagy fóruma
Nevelés és pedagógusi munka 

képes megadni azt a bizton-
ságot, amire a gyereknek 
szüksége van – hangzott el a 
19. Bolyai Nyári Akadémia 
főhetének tegnapi megnyitóján. 

Elutasították első fokon 
az EMNT bejegyzését 1082A büntetőkamatok 

eltörlését kérték
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Egyre „fényesebb” az arany, 
és „izmosabb” a frank

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2685î
1 amerikai dollár USD 3,0368ì
100 magyar forint HUF 1,5716î
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ritka értékeket találtak

Brit lepkevadászok 
a Gyimesekben

Angol rovarszakértők vizsgálódtak 
Pálfalva körül, illetve a Gyimesek 

hegyi kaszálóin. A vendégek érdeklő-
dését a Pogány-havas Kistérségi Fej-
lesztési Társulás által a hegyi kaszálók 
védelmében kifejtett nemzet-
közi lobbitevékenység keltette 
fel. „Megérte idejönni, egy ná-
lunk rég elveszett világot találtunk” – 
vélekedtek a brit kutatók.


