
KöltöziK a széKelyudvarhelyi Peda

Új év, új épület
Többéves kálváriája ért véget idén a székelyudvarhelyi Benedek Elek Líceumnak. Hat éve tudják, ki 
kell költözniük a református egyháznak visszaszolgáltatott központi épületből, de most végre van is, 
ahová: szinte átadásra kész a Mária Valéria-épület, így pakolgatnak, csomagolnak, ősszel pedig már 

ott kezdik az új tanévet. > 5. oldal

A Benedek Elek Líceumnak eddig otthont adó református egyházi épületből hat éve ki kellett volna költöznie a tanítóképzőnek. Nincs több mese fotó: ifj. haáz sándor

Az útlevél 
színe és fonákja

A beszélgetésekből az derült 
ki, hogy a magyar állampol-
gárság megszerzése a legtöbbjük 
számára csak eszköz ah-
hoz, hogy a következő lé-
pésben a magyar útlevél 
iránti kérésük is a lehető legrövi-
debb idő alatt iktatódjon.
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Remekelt 
Novák Ede3 7 12Igényelhető 

a magyar útlevél
„Szeretnénk folytatni az igényes 
koncertek sorozatát”

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2445ì 
1 amerikai dollár USD 2,9631ì 
100 magyar forint HUF 1,5861ì

 hargitanépe 
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CsíKszeredai városnaPoK

Végleges program
Elkészült a Csíkszeredai Város

napok részletes és végleges prog
ramja, amely a tavalyi visszafogottabb 
rendezvényhez képest újra a régi 
for gatókönyvet követi. Gyermek
programok, kulturális és 
sport  rendezvények mellett 
szá  mos koncerten vehet részt, 
DJ bulikon tombolhatja ki magát a 
közönség augusztus 4–7. között.

interjú Kósa Bélával

„A katonaköpeny 
mögött kastélyi 
pompa rejtőzik”

A Mikóvár épületén végzett fal
kutatások újabb titkokat 

fedtek fel. Kósa Béla művészet
történésszel az eddigi munká
latok sikereiről, a jövő kihívásairól, a 
vár két arcáról beszélgettünk.

GyerGyószárheGy

Képzőművészeti 
Egyetemek 

Kollokviuma
Végéhez közeledik a harmadik 

alkalommal meg szervezett 
Képzőművészeti Egyetemek Kol
lokviuma. A Gyergyó szárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ 
és a Hargita Megye Tanácsa 
által harmadik alkalommal 
megszervezett táborozáson 
hét egyetem diákjai alkottak közö
sen két hétig.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!


