
OrtOdOx emlékállítás

Marosfőn kötött ki a kereszt
Miután az Olt forrásánál a tulajdonos, a Maros forrásánál pedig a közbirtokosság és a megyei 

önkormányzat gátolta meg a keresztállítást, Marosfő bejáratához került a négyméteres 
tölgyfafeszület. A magukat az Úr Seregének nevező bákói vallásos csoport erre csupán 

a vaslábi polgármestertől kért és kapott engedélyt. Szóban. > 4. oldal

Tölgyfafeszület Marosfő határában. Elég volt a szóbeli engedély a felállításához fotó: balázs katalin

Erdély elfoglalása 
szimbólumokkal 
Főként olyan helyekre emelik 

bálványaikat, ahol ezek a táj ere-
dendő harmóniáját megrontják. 
Mindenhol bepróbálkoz-
nak. Például keresztet 
állítanak a Maros forrá-
sához. Nem lehet? A keresztet 
felállítják máshol. 
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Isán István Csongor

Vége az emI-tábOrnak

Sooska politikai 
pályára lép?

Meglepő bejelentéssel hozakodott 
elő Soós Sándor alias Sooska, az 

EMI-tábor főszervezője: elképzelhe-
tő, hogy politikai pályára lép. A közel 
egy hétig tartó fesztivál és táborozás 
egyébként mentes volt a kirívó esemé-
nyektől, botrányoktól, és bár 
az előző évekhez képest kisebb 
volt a részvétel, nullszaldóval 
zárták a tábort.

Honismeret két 
keréken

A Szilágyság dombjain, lankáin 
kerekezve térképezte fel a tér-

ség kulturális, épített, gasztronómiai 
örökségét az a mintegy ötven résztve-
vő, aki az Élő Erdély Egyesület szer-
vezte honismereti túrán részt 
vett. Ritkaságszámba menő 
műemlék templomok, várak, 
vendégszerető helyiek tették felejthe-
tetlenné a próbálkozást.

Csíkszeredában Is fOrgat-
ták a díjazOtt fIlmet

Ezüst Leopárd 
Sitarunak

A legjobb rendezőnek és a leg-
jobb férfi főszereplőnek járó 

elismerést kapta meg Adrian Sitaru 
filmje a 64. Locarnói Film-
fesztiválon. A Szívből jövő 
szeretetből című produkció 
több jelenetét is csíkszeredai hely-
színeken forgatták a tavaly ősszel.

Elstartoltak 
a kapcsolatépítő bringások 542Nyári turnéra  

indult a Fili
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Tölgyesiek találkozója 
hetedszerre

3

4

 hargitanépe 
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 fotó: csíki zsolt

Kalákáznak 
Lázárfalván

Szorgos munkában, idilli környe-
zetben kalákáznak gyermekek, fi-

atalok és szülők a héten is zajló VI. 
Lá zárfalvi Hagyományőrző Kalákatá-
borban. Az András Alapítvány szék-
helyén, oktatási központjában, rendez-
vénybirtokán alapos körbejárás 
után fedeztük fel magunknak 
az elmúlt évek alkotásait, a már 
lecsengett munkák gyümölcseit és a 
folyamatban lévő tevékenységeket.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2784î
1 amerikai dollár USD 3,0057î
100 magyar forint HUF 1,5650ì

hatos lottó

ötös lottó

SzErEncSESzáM: 1157035


