
Kulturális Központot tervezneK az udvarházba

Szentimre lett a Henter-kúria gazdája
A Csíkszentimrei Polgármesteri Hivatal tulajdonába került a település szélén álló Henter-kúria a 

múlt héten. A jobb napokat is megélt műemlék épületben, miután azt felújítják, kulturális központot 
működtetne a helyi önkormányzat, de egy művésztelep gondolatát is dédelgetik. > 6. oldal

A csíkszentimrei Henter-kúria lepusztult falai. Romok helyére kultúra fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

Kiből lesz ma tanár 
Romániában?

Miért tetszelegnek a politikusok, 
egykori tanügyminiszterek most is 
a mindent tudó, okostónik 
szerepében, akik, amikor ke-
zükben volt hatalom, soro-
zatos rossz döntéseikkel kikövezték a 
mostani állapotokhoz vezető utat?
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     Forró-Erős Gyöngyi

bbte, széKelyudvarhely 

Senki sem
jelentkezett az

informatika szakra
Tegnap járt le a határidő, és 

egyetlen jelentkező sem volt a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem ál-
tal Székelyudvarhelyen meghirdetett 
tandíjmentes matematika–informa-
tika szakra. A Csíkszeredából gaz-
daságpolitikai és egyéb okok miatt 
átköltöztetett szak iránt talán 
a helyszínváltás és a gyenge 
reklám miatt volt alacsony az 
érdeklődés – az őszi pótfelvételi még 
javíthat a helyzeten.

Új jogszabály szerint

Készülődés a 
féléves mérleg-

zárásra
Július hónapot írunk, s közeleg a 

féléves számviteli jelenté-
sek benyújtásának határideje. 
Kik is kötelezettek ennek a 
rendeletnek az értelmében a féléves 
számviteli jelentés benyújtására? 

csíKi Kosárlabda Klub

A 9–12. hely a cél
Hét új játékos érkezik, köztük 

három légiós, de hét tavalyi 
embertől megváltak a Csík-
szeredai Hargita Gyöngye 
Kosárlabda Klub férfi első 
ligás kosárlabdacsapatnál. 

mátyás-szobor

Eltakarták Iorgát
A Bolyai Kezdeményező Bizottság 

(BKB) magára vállalta azt az ak-
ciót, amelyen Kolozsváron egy 
négynyelvű műanyag felirattal 
takarták le a polgármesteri hi-
vatal által a Mátyás király-szoborcso-
port elé elhelyezett táblát.

Gyilkostón egyszer sem 
csenget a postás 442Fiatalodó közönség
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Az igazságot keresi 
Selyem András édesapja

Megkezdődött 
Tusványos

Kaláka, Kiscsillag és Budapest Bár 
– húzónevek, amelyek hallatán 

már tegnap estére tömegek igyekeztek 
eljutni Tusnádfürdőre, a 22. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba. 
Mert mit számít, hogy kedd és 
munkanap, még azok is, akik a 
tegnapi napot becsülettel ledol-
gozták, estére már többedmagukkal 
akartak énekelni.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2560î
1 amerikai dollár USD 3,0012î
100 magyar forint HUF 1,5742ì
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