
Az első székely díszőrségváltás 

Darabontok őrzik a várat
Letették esküjüket és elfoglalták helyüket a vörös darabontok a Székely Támadt Várban. Június 

25-től kezdődően minden hétvégén díszőrség „védi” majd a létesítményt, amelyet pályázati 
forrásokból szeretnének felújítani és turistalátványossággá tenni a székelyudvarhelyiek. > 5. oldal

Várőrség, amely mindenkit szívesen lát. A székely darabontok kiképzésében Szabó Vata, a budapesti Hadtörténeti Múzeum munkatársa nyújtott segítséget fotó: máthé lászló ferenc

Dik Tál és a többiek
Újra felbukkan a minden hájjal 

megkent Dik Tál, aki mindenkit és 
mindent, így a várost is irányítani 
akarja, s aki egyszerűen lesöpri az 
asztalról az olyanokat, mint Protes 
Tál, aki változást követel. 
Eljön Irri Tál néni, és az 
aktív plakáttépő, kocsmai 
balhékat szító hű fegyverhordozó, 
Inzul Tál és Molesz Tál. 

3

          Jakab Árpád

HirdetéS

segítség kósteleknek

„Visszakérnék” 
a települést

A Belügyminisztérium által ki-
nevezett bizottság vizsgálja 

azt a lehetőséget, hogy Kóstek te-
lepülés közigazgatási szempontból 
Csíkszépvízhez tartozzon. A 
megyei önkormányzat ked-
vezőtlen döntés esetén kész 
támogatni Szépvíz önkormányza-
tát egy per  elindításában.

felhőszAkAdás, árvíz

Hídbontással 
enyhített károk

Alezúduló eső okozott áradást 
Gyergyó szentmiklós felszegi 

részén és Tekerőpatakon. A 
víz pincéket lepett el, termő-
földeket árasztott el vasárnap, 
többen pedig a helyi önkormányza-
tot okolták a szűk átfolyók miatt.

rendhAgyó kiállítás 

A székely nemzet 
pecsétje 

Üzenetek a múltból, Székely-
földi címerek és pecsétek 

címmel nyílt rendhagyó kiállítás. 
A Haáz Rezső Múzeumban a „szé-
kelység akaratának békés jelképe”, az 
udvarhelyszéki főkirálybíró 
által két évszázadig őrzött és 
használt „ereklye”, a székely-
ség ezüstbe metszett jelképe, a székely 
nemzet pecsétje is megtekinthető.

kerékpáros körverseny

Nechita nyert
Aromán válogatott tagja, Nechita 

Andrei nyerte a 48. Románia 
Kerékpáros Körversenyt, 
az ország egyetlen konti-
nentális csapata, a Tusnád 
Cycling Team legjobbja a negyedik 
helyen végzett. 

Versenyfutás 
az idővel 432A betegek érdekeit 

helyezték előtérbe
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értékeket képviselni, 
a hitről tanúságot tenni

Kápolnát emelnek 
Madéfalván

Kápolnát állíttat a madéfalvi ró-
mai katolikus plébánia fennál-

lásának századik évében az egyház-
község. A Siculicidium nevet viselő 
kápolna alapkövét a madéfalvi ve-
szedelem emlékművének közelében 
tették le vasárnap. Bartalus Zoltán 
Jakab plébános szerint a kápolna 
közösségi összefogással épül fel, a 
faanyagot például a helyi közbirto-
kosság biztosítja, és a téglát is ado-
mányként kapja az egyházközség. 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,1566î
1 amerikai dollár USd 2,8701ì
100 magyar forint HUF 1,5751ì
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