
Huszárkaland a kolozsvári Magyar napokon 

„A szervezők egyszerűen megaláztak”
Annak ellenére, hogy külön programpont biztosítását ígérték nekik, a Kolozsvári Magyar Napok 
szervezői „megalázóan” viselkedtek azzal a negyven, többnyire Székelyföldről érkezett huszárral, 

akik odaérkeztek, állítják a huszárok. A rendezvény szervezői ezzel szemben azt mondják, 
volt néhány félreértés ugyan, de ők szeretettel fogadták a hagyományőrzőket. > 3. oldal

Nem volt megfelelő szállás a lovainknak sem, nekünk sem, a rendezvényen nem fogadott a polgármesteri hivatal részéről senki – mondták el a huszárok  fotó: rohonyi d. iván / szabadság

 fotó: máthé lászló ferenc 

Azért sok, mert... kevés
Minden jel arra mutat, hogy 

a leépítés hulláma hovatovább 
öncélúvá kezd válni, pontosabban 
azért „túl sok” a köztiszt-
viselők és közalkalmazot-
tak száma, mert „kevés” a 
pénz, mármint a személyzeti ki-
adásokra fordítandó költségkeret. 
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      Hecser Zoltán

neHézkes az engedélyek
beszerzése

Késik a három-
kúti iskolaépítés

Nem kezdhetik új épületben a 
tanévet a háromkúti gyerekek. 

A tervezett Közösségi ház 
építésének elkezdéséhez pénz 
lenne, adományok rendsze-
resen érkeznek, az engedélyeztetés 
azonban nehézkesen halad.

Kopjafa a török–
magyar barátság 

jegyében
Ötven székelyföldi és szórvány-

vidéki személy vesz részt a VII. 
Mikes-zarándoklaton azzal a 
céllal, hogy felkeresse II. Rákó-
czi Ferenc és bujdosótársai em-
lékhelyeit, és újabb kopjafákkal hívja 
fel a figyelmet a történelmi múltra.

szénakészítéssel csábít-
gatják a gyiMesekbe 

Kaszálni tanítják 
a turistákat

A héten zajló egyhetes Szénafesz-
tivál keretében kaszálni, gyűj-

teni, boglyát rakni, vagy épp a me-
redek hegyoldalakról az állatoknak 
készített téli takarmány lóval 
való levontatását tanítják a 
Gyimesekbe érkezett magyar-
országi, brit, ír és norvég látogatók-
nak a Gyimes-völgyi vendéglátósok. 

Újabb csepeli 
gyanúsított
őrizetben

Emberöléssel gyanúsítja a 
Nemzeti Nyomozó Iroda 

(NNI)  azt a magyar állampol-
gárságú hajléktalant, akit tegnap vet-
tek őrizetbe Csepelen – írja a nol.hu. 

Értetek vagyok  
diplomata 7 8Nem volt,  

aki kezet rázzon
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Nagy ívben fednek

eMlékezés a tragédia
áldozataira 

Hat éve félünk
az árvíztől

2005. augusztus 23-án emberem-
lékezet óta nem látott vízözön 

zúdult Udvarhelyszékre, az áradat 
tizenhat emberéletet köve-
telt, illetve 1978 ház súlyo-
san megrongálódott. Tegnap 
a szentléleki emlékműnél össze-
gyűltek rájuk emlékeztek.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2579î
1 amerikai dollár USD 2,9394î
100 magyar forint HUF 1,5732ì
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