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Csíksomlyói újratervezés
Mérsékelnék az áthaladó forgalmat, felerősítenék a kegyhely érték-evidenciáit, megtisztítanák a 
kilátást és az összképet a villanydrótoktól vagy az oda nem illő épületektől – sok részből fog állni 
a csíksomlyói kegyhely környékének átrendezése. A terv a szükséges engedélyek megszerzése 

után, várhatóan két hónap múlva kerül elbírálásra a helyi önkormányzat elé. >  2. oldal

A csíksomlyói kegyhely és környéke. Új összhangteremtés  fotó: mihály lászló

Megszentelt hely
Valami terület fölött vi tat

koztak, s a tettlegességgé fa jult 
vitának áldozatai is voltak. 
Büntetésképpen az egyhá
zi hatóságok tíz évre 
felfüggesztették a búcsúk 
szervezését. Mindezek 
dacára mindmáig búcsújáró 
hely.
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    Sarány István

tanévnyItó a SapIentIán

Együttműkö
désre szólították 
fel a hallgatókat
Idén tizenegyedik alkalommal 

kezdett új tanévet a csíkszere-
dai Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem. A megnyi-
tóünnepséget, amelynek a 
Segítő Mária Római Kato-
likus Gimnázium díszter-
me adott otthont, a Role együttes 
dalai tették színesebbé.

băSeScunak éS bocnak 
írtak LeveLet

Eltökélt
szélmalomharc

Miközben vége felé jár a 
gyer gyószentmiklósi Vi-

rág negyed 5-ös tömbház előtti 
ötrekeszes kisüzletsor építése, a 
beruházás ellen tiltakozó lakók 
újabb feljelentéseket fogalmaz-
nak, és újabb hatóságoktól remél-
nek segítséget. Többek között 
bűnügyi eljárást kezdeményeztek 
Mezei János polgármester és Má-
tyás Gyöngyvér főépítész ellen, 
de levelet írtak Traian Băsescu 
államelnöknek és Emil 
Boc miniszterelnöknek 
is. Ezzel szemben a két 
érintett állítja: törvényesen jár-
tak el.

Fejőstehén-támogatás

Lejár az igénylési 
határidő

A mai nappal bezáróan lejár a 
hegyvidéki fejőstehéntámo-

gatás-igénylési határidő – hívja 
fel az esetlegesen késlekedő Har-
gita megyei gazdák figyelmét 
Haschi András Péter, az APIA 
Hargita megyei igazgató-
ja. A támogatásigénylési 
kéréseket a mai nap folya-
mán azonban már csak Csíksze-
redában fogadják el.

Hőszigetelés: Csík sze reda 
az élvonalban 754Zöld energia  

az iskolákban
Óriásparadicsom 
termett
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 fotó: csíki zsolt

7. Film.dok

Leleplezni
a rosszat,

bemutatni a jót
Rekordmennyiségű filmet je-

löltek, és rekordmennyiségű 
filmet válogattak be az idei Film.dok 
dokumentumfilm-feszti-
válra. A tegnap megnyílt 
egyhetes filmszemlén szá-
mos kísérőrendezvényre is várják 
az érdeklődőket.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2792ì
1 amerikai dollár USD 3,1337ì
100 magyar forint HUF 1,4755î
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