
71 évvel ezelőtt érkeztek Parajdra a magyar honvéd csaPatok

Megfonnyadt diadalkapu nyomában
Hetvenegy évvel ezelőtt, 1940. szeptember 10-én érkeztek a mai Hargita megye területére a magyar 
csapatok. A korszak kedvelt újságírója, Dövényi Nagy Lajos a bevonulás után néhány nappal fordult 
meg Parajdon. Összeállításunkban írását és a parajdiak emlékezetét hívtuk segítségül ahhoz, hogy 

felelevenítsük a 71 évvel ezelőtti örömmámort. > 6. oldal

Ünneplő parajdiak a magyar honvéd seregek bevonulásakor, 1940-ben. Négy évig tartott az öröm

Nosztalgia
A hétvégén van a 71. évfor-

dulója annak, hogy a magyar 
hadsereg elérte a Székelyföldet, és 
elkezdődött az a rövid korszak, 
amire úgy emlékszünk, mint a 
„kis magyar világ”. A tényeket 
ismerjük, a kis magyar 
világot úgy elvitte a törté-
nelem szele, mintha nem 
is lett volna... Akik élték, azok 
emlékeznek még rá. 
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Isán István csongor

Szent királyaink 
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versenyeznek
Úrihímzés és 
csipke készül
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2011. szeptember 9., péntek–vasárnap kÖzéLetI napILap | XXIII. évf., 175. (6089.) szám | 16 oLdaL ára 1,5 Lej

HirDetéS

jövő héten kézbesítIk 
az összes tankönyvet 

Többnyire marad 
a régi, rongyos

Idén is a régi tankönyvekből tanul 
az iskolások túlnyomó többsége. 

A kiadóknak továbbra sem éri meg 
a kis példányszámú tanköny-
vek újranyomása, márpedig a 
magyar nyelvű tankönyvek-
ből országos viszonylatban kevésre 
van szükség.

Farkasok garázdálkodtak 
tekerőPatakon

Legjobb vadász 
az ordas

Farkasok tizedeltek meg egy nyá-
jat Tekerőpatak közelében szer-

dáról csütörtökre virradó éjszaka, 
szétmarcangolva nyolc juhot és egy 
bárányt, illetve többet is megsebe-
sítve. A károsult főgazda becslése 
szerint az elsődleges kár 2000-2200 
lej, ami több is lehet, miu-
tán átvizsgálják az összes 
állatot. A helybéliek szerint 
ekkora méretű pusztítást húsz év 
óta nem végeztek az ordasok.

hatos lottó

ötös lottó

SzereNcSeSzáM: 7156553

ösztöndíjosztás
a dr. verestóy attIla 

alaPítványnál
Itthonmaradásra 
biztatott fiatalok
Személyesen adta át az első ösz-

töndíjakat dr. Verestóy Attila a 
nevével fémjelzett alapítvány teg-
napi eredményhirdetésén. A jövő 
magad vagy! elnevezésű pályázat 24 
középiskolás, 11 egyetemista 
és 3 kutatói helyére a megye 
72 településéről 177 diák je-
lentkezett. Az alapítvány negyedik 
alkalommal hirdetett eredményt.

mézért Indult a bundás

Medvegázolás 
a Cekenden

Újból medve került az érdek-
lődés középpontjába 

egy baleset kapcsán. Ezúttal 
azonban az állat volt az áldo-
zat. A feltételezések szerint a fiatal 
példány mézért kelt át az úttesten.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2457ì
1 amerikai dollár USD 3,0177ì
100 magyar forint HUF 1,5400ì
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