
Domokos Pál Péter munkásságát követik

Vigadalom dologidőben
A jászok, székelyek, moldvai és gyimesi csángók, valamint a magyarországiak összehozását, közös viga-

dozását szolgálta az elmúlt hétvégén Csobotfalván meghirdetett Vigadalom. A takarás mellett az ünnepség 
célkitűzéséről sem feledkeztek meg, Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas magyartanár, történész, néprajz-

kutató, a csángók történetének, kultúrájának kutatója 110 éve született, rá emlékeztek. > 3. oldal

Fiatalok a csobotfalvi kézműves-foglalkozáson. Hagyományőrzés és megemlékezés fotó: darvas beáta

HirDetéS

urzică 2., tófalvi 6.,
novák csak 10. lett

Balázs Zsolt az év
század sportolója
A Hargita Megyei Ifjúsági és 

Sporthatóság a Marosvásár
helyi Rádió román adásának sport
szerkesztőségével közösen dí jazta 
Hargita megye elmúlt 100 
évének tíz legjobb spor
tolóját. A végső győztes 
meglepetésre az alpesi síző Balázs 
Zsolt lett.

régizene fesztivál

„Félelmeinket 
feloldó lant”

Csodálatos lantjátékával örven
deztette meg a csíkszeredai kö

zönséget Antoni Pilch lantművész, aki 
Lengyelországból indult zarán
dokútra, hogy végigjárja a vilá
got és zenéjével színt vigyen az 
emberek életébe. A művész a Régizene 
Fesztiválon lépett fel szombaton.

fejlemények a csala-
gyilkosság ügyében 

Még egy személyt 
őrizetbe vettek?

Értesüléseink szerint még egy 
személyt őrizetbe vettek Gyer

gyó alfaluban a hétvégén. Az illetőt 
állítólag a néhai Csala Zsolt alpol
gármester meggyilkolásának 
ügyében bűnrészességgel 
vádolják, ám ennek tényét 
nem erősítette meg Filip Gheorghe 
rendőrségi sajtószóvivő.

tusványosi csakegy-sátor

A legkisebb se 
maradjon otthon
Szórakoztató programokról, tö

megrendezvényekről általában 
kiszoruló kisgyermekes családok
ra szentel figyelmet a Csíki Anyák 
Egyesülete. A 22. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktáborról – a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú, 
illetve az Ezer Székely Leány 
Napjához hasonlóan – sem 
maradnak le, és külön sátrat húznak 
fel a táborban.

Közelebb hoznák 
a gazdákhoz az APiA-t 962Hőség után jégeső
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Jászberény testvére lett 
Gyimesfelsőlok

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2717î
1 amerikai dollár USD 2,0133ì
100 magyar forint HUF 1,5792î
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Helytállás
Egy friss felmérés szerint több 

mint hárommillió román állam-
polgár dolgozik külföldön. A fegyver, 
amivel a románok egymás után be-
vették az erdélyi magyar városokat, 
a pozitív népszaporulat, már 
nem áll rendelkezésükre. Ők 
is ezen a fronton vesztik el a 
csatát, ahogy mondani szokás, meg-
szűnt az utánpótlási vonaluk.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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