
UNESCO-liStára tErjESztik az 500 évES CSíkSOmlyói zaráNdOklatOt

Világörökségre pályázó búcsú
A világörökség státusz elnyerésére terjeszti fel a kulturális minisztérium a csíksomlyói búcsút, 
szavazta meg tegnap a javaslatot a szaktárca hatáskörébe tartozó Országos Szellemi Örökség 
Bizottság. Románia első alkalommal fordult az UNESCO-hoz ilyen jellegű, kulturális örökségre 

vonatkozó javaslattal. > 6. oldal

Zarándokok. Az európai katolicizmus egyik jelentős kegyhelyévé vált Csíksomlyó fotó: mihály lászló

Kiút
Egykor hét vármegyére szóló 

visszhangja volt, ha egy ifjú ha-
marabb költözött a túlvilágra, 
mint ősei, manapság viszont las-
san magától értetődő lesz, 
hogy szülő temet gyerme-
ket. Kijelenthetjük: a mi 
generációnk az első, amelyik ke-
vesebbet él, mint a felmenők.
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    jakab árpád

Csíkszeredából kezdi élő 
közvEtítéSEit a digi SpOrt

13 meccset adnak
Közzétette a romániai Digi 

Sport a hazai MOL Liga-
mérkőzések közvetítési műsorát. A 
sportcsatorna első hazai mérkőzé-
sét kedden a Vákár Lajos 
Műjégpályáról közvetíti, 
Csíkszeredából összesen 
három meccs kerül majd képer-
nyőre az alapszakasz során. 

Népszerű a madéfalvi 
borvízfürdő 

Életre kelt gödör
Birtokba vették a madéfalviak  

a nyáron elkészült népi für-
dőt, a kialakított forrásból pedig 
egyre többen viszik a jó ízű ás-
ványvizet. Viszonylag kevés 
pénzből sikerült létrehozni 
olyasmit, aminek igazán 
örülnek a helyiek – jegyezte meg 
Szentes Csaba polgármester.

faipariak taNáCskozása

Hathatósabb 
érdekérvényesítés
Az utóbbi időben gondot jelent 

a megyénkbeli faipari vállalko-
zások számára a nyersanyag, a farönk 
beszerzése. A faanyag kitermelésére, 
illetve értékesítésére kiírt ár-
veréseket külföldi érdekeltsé-
gű cégek nyerik meg, olyan 
árakkal, amelyek súrolják a tisztessé-
ges konkurencia határát.

Megkomolyodott 
unoka 743Oktatási-nevelési támogatás: 

szeptember végére várhatók az értesítések
Az otthoniak 
segítése távolról
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 fotó: balázs attila

már 2013-ra íratják bE 
a gyErEkEkEt

Sok a gyerek, 
kevés a napközi

Az öt-hat évvel ezelőtti állapo-
tokhoz képest jelentősen nőtt 

a gyermekvállalási kedv Szé kely ud-
varhelyen, mindez a nap közi ottho-
nok zsúfoltságában is megmu-
tatkozik: húszfős cso portok 
helyett 25–30-as lét szá mú 
gyereksereggel kell a da dáknak, óvó-
nőknek megbirkóz niuk. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2822ì
1 amerikai dollár USD 3,1451ì
100 magyar forint HUF 1,5081î

Nem kaptak 
kilövési engedélyt
Nem kapta meg a szaktárcától 

az Abásfalván támadó medve 
kilövésére kért engedélyt a 
Nagyküküllő Vadász-Hor-
gász Egyesület, s az elmúlt 
napokban történt támadások miatt 
kért kilövési keretet sem bővítették. 
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