
Nemcsak zaráNdoklatkéNt kerül UNesco-listára a püNkösdi búcsú

A napimádat is kulturális örökség
A táltosok szertartásával vagy a napimádattal együtt kerülhet fel az Unesco-listára a 

csíksomlyói búcsú – hívja fel a figyelmet a Keresztalja katolikus hetilap. A ferencesek a téma 
alapos ismerete híján óvatosan foglalnak állást, azonban a zarándoklatot a szellemi világörökség 
címre felterjesztő kulturális miniszter, illetve az azt néprajzi-antropológiai szempontból kutató 

etnográfus szerint egyik komponenst sem lehet megkerülni.  > 3. oldal

Napkeltére váró zarándokok a csíksomlyói búcsún. Az UNESCO-listára nemcsak a vallásos áhitat, hanem újpogány elemek is felkerülhetnek fotó: mihály lászló

 fotó: csíki zsolt

Instrukciók
szalonnasütéshez

A fűtésszámlához való hoz-
záállása a csíki, udvarhelyi s 
gyergyói embereknek – különösen, 
ha városlakókról van szó – 
egészen más, mint a nagy-
váradiaknak vagy épp akár 
a januárban is tavaszhoz szokott 
bukarestieknek. 
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  domján levente
Kinek van igaza 

egy 160 éves
vitában?

A nyelv változására, a társadalmi 
és gazdasági viszonyok másfél 

századnyi különbségeire rávilágítva 
ismertette csíkszeredai előadásában  
Széchenyinek és Kossuth-
nak az életútját, törekvéseit 
és a köztük zajló vita akkori 
és utólagos jelentőségét dr. Csorba 
László történész.

Korszerűsítési 
munkálatok 

előtt a megyei 
kórház

Korszerűsítést tervez a megyei 
önkormányzat a csíkszeredai 

kórháznál, amelyre mintegy egy-
millió eurót fordítanak – derült ki 
a megyei tanács tegnapi ülésén. A 
tervezett munkálatok miatt 
mintegy fél évig nem műte-
nek majd Csíkszeredában, a 
súlyos és sürgős eseteket átirányítják 
más megyebeli kórházhoz.

A mi feladatunk a valóság 
kiszűrése a legendákból 754Jövőtől mesterséget is 

tanulhatnak a diákok
Nagy Pál megmarad
civilnek

6

2

hirdEtéS

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3081ì
1 amerikai dollár USd 3,1978ì
100 magyar forint hUF 1,4729î

Újra a Dunán 
a Székelyföldi 

Magazin
Nem veszett el a Duna Televízió 

Székelyudvarhelyen készített 
Székelyföldi Magazin Autonómia 
csatornára átkerült műsora, amely 
– úgy fest – október végétől visz-
szakerül a Duna tévére. A Küküllő-
partján remélik, hogy a műsort 
támogató Hargita megyei önkor-
mányzat mellett a nemzetegyesí-
tést zászlójára tűző magyar 
közmédia is támogatja tö-
rekvéseiket, s hamarosan he-
tente is elvihetik Székelyföld hírét a 
nagyvilágba.
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hatos lottó

ötös lottó

SzErENCSESzám: 1912030
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 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!


