
Ismeretlen tettesek rongálták meg a márIa út jelzéseIt

Magunk romboljuk értékeinket
Alig néhány héttel azt követően, hogy önkéntesek elhelyezték a Mária út jelzéseit, a táblák, irányító 
feliratok máris vandalizmusnak esnek áldozatául. „Sajnos ezek vagyunk mi” – vonja le keserűen a 

következtetést Bölöni Sándor, a csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület alelnöke. > 2. oldal

Önkéntes fiatalok a Mária út jelzéseinek felfestése közben. Semmibe vett fáradozás  fotó: archív

Jelzés
Büszkék vagyunk arra, hogy 

egyetlen más esemény nem mozgósít 
egy nap alatt annyi magyar embert, 
mint a somlyói zarándoklat. De 
ezzel a büszkeséggel is úgy 
vagyunk, mint magyarsá-
gunkkal: kérkedni szeretünk 
vele – élni vele, netán tenni is érte 
azonban kevésbé.
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      Sarány István

Felüdülés a Ferences 
kolostor udvarán

Sólámpától
a sóbarlangig

Anyári kánikula elől menekü
lőknek nyújt felüdülést a gyer

gyószárhegyi ferences kolostor köz
vetlen szomszédságában mű
ködő sóbarlang. A létesítmény 
különféle légúti és bőrbeteg
ségekre is javulást, esetenként akár 
gyógyulást hozhat. 

A Gyimesekben 
töltekeznek

Acsángó és felcsíki táncok, dalok, 
hagyományok megismertetése 

a fiatalokkal – ez az egyik főbb célki
tűzése a XV. Gyimesi Tánctábornak, 
hangsúlyozták a szervezők. A 
hiteles adatközlők tudástárá
ból töltekező táborlakók nép
rajzi és helytörténeti előadásokon is 
részt vehetnek.

Kevesebbet 
„betegeskedtek”

 a táborlakók
Míg pár évvel ezelőtt a 

Tusványos ideje alatt 
5060 fesztiválozó szorult a 
mentősök segítségére, idén számuk 
lényegesen kisebb volt.

Szúnyogirtás 
kezdődik

Csíkszeredában
Szúnyog és szúnyoglárvairtási 

akció kezdődik ma a megye
székhelyen. A polgármesteri 
hivatal megbízásából a Csík 
Turism Montan Kft. a július 
25–29. közötti időszakban a város 
több pontján irtja a vérszívókat.

Egy tonna ócskavas 
tűnt el 433Miklósváron 

koncertezik a Fili
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75-ből 44 katedra 
nem kelt el

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2527ì
1 amerikai dollár USD 2,9547ì
100 magyar forint HUF 1,5839î
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 hargitanépe 
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GeolóGiai időutazás 

Titka van 
a korondi 

aragonitnak
Érdekes kalandozásra hívtuk Tóth 

Attilát (képünkön). A székely ud
var helyi geo lógust arra kértük, me
séljen, mi volt Udvarhelyen, 
Udvar hely szé ken sok millió 
évvel ezelőtt, illetve adjon egy
fajta képet arról, hogyan is fog kinézni 
térségünk ugyanennyi év múlva. 


