
Luca-napi szokások GyerGyó térséGében

Jóslások és boszorkányságok
Sokáig készül, mint a Luca széke; Ül, mint a háziasszony Luca napján – e közmondások még ma 

is elhangzanak, ám jelentésüket már kevesen ismerik. Mint ahogy a Luca-napi népszokások,
hiedelmek jó része is felelevenítésre szorul. E naphoz kötődő, Gyergyó vidéki babonákról  

beszélgettünk Kisné Portik Irén néprajzkutatóval. > 4. oldal

Feledésbe merülnek a Luca-naphoz kötődő népszokások. Hagyomány, amit érdemes feleleveníteni fotó: mek.oszk.hu

Európa válasza
a válságra

Nekünk többnyire az erőtel-
jes nemzetállami központokkal 
gyűlik meg a bajunk. 
Ezek tartanak kisebb-
ségeiktől, ezek használ-
ják fel mumusként a választási 
kampányok alatt.

3

isán istván csongor

ÜnnepeL az rmpsz

Színvonalas 
regionális
központ

Húsz év alatt sok változáson 
ment át az az épület, amely az 

Apáczai Csere János Pedagó-
gusok Házának ad otthont. A 
legnagyobb beruházás azon-
ban az utóbbi négy évben történt. 
Az új épületrészt pénteken adták át.

udvarheLyszéki tervek

Befejezni 
a beruházásokat
Idei utolsó ülését tartotta az 

RMDSZ Udvarhelyszéki Szerve-
zetének Önkormányzati Ta-
nácsa. A testület kiértékelte a 
környezetvédelmi minisztéri-
umhoz leadott pályázatokat, és szó 
esett az összevont választásokról is.

Mozgásban
a szigetelőanyag-piac 863Mosolyt, örömet 

ajándékoznak
Lászlófy Pál: 
Szolgálatra szegődtünk
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Törvényszegő AnI?

Feddhető
ügynökség

A Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI) vezetői sem feddhetet-

lenek – állítja dokumentumokra hi-
vatkozva Antal István. A parlamenti 
képviselő szerint az erdélyi magyar 
sajtó egy része súlyos hi-
bát követ el, amikor dics-
himnuszt zeng Ceauşescu 
egykori ügyésznőjéről, Monica 
Macoveiről.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3397î
1 amerikai dollár USD 3,2452ì
100 magyar forint HUF 1,4172î

hatos lottó

ötös lottó
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 hargitanépe 
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tófaLvi sikere

Újabb világkupa- 
pontok

Remek hétvégét tudhat maga 
mögött Tófalvi Éva sílövő: a 

Hochfilzenben megrende-
zett biatlon világkupa má-
sodik futamán az előkelő 
26., illetve 13. helyeket szerezte meg.
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