
Szellemi és tárgyi örökségünk előtt tiszte-

legtek a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő 

Gimnázium XIV. Hagyományőrző Napján. 

Együtt ünnepeltek tanárok, diákok és meg-

hívottak a tegnap. Az iskola múzeumának 

ajtaja immár nyitva áll mindenki előtt. Bárki 

láthatja a tanoda elmúlt száz évét egy helyen, 

egyidőben.

6.

Megélik hagyományaikat

Több mint félezren vettek részt a gimnázium előtti körtáncban

XIV. alkalommal ropták a táncot a Salamon Ernő Gimnáziumban
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Rémhír a romák 
betelepedése

Polgármester-találkozó 
volt Gyilkostón

3.3.

Riadalmat keltett Gyergyó szent mik-
ló son egy szerdán közzétett fotó. 
Lovasfogat látható rajta, a szekér 
roskadásig megpakolva utazótáskák-
kal, zsákokkal, mindenféle batyuval, 
a bakon és köröskörül romák vannak. 

Ismerkedés, közös gondolkodás 
és információcsere: ezek a szé-
kelyföldi városok polgármesterei 
találkozójának főbb témái. A vá-
rosvezetők most először látogat-
tak el ilyen céllal Gyergyóba.

Megkérdeztük 
olvasóinkat

Mi az első reakciója, ha a Facebook-
on, képújságban azt látja: erdőtűz 
van, segítség kellene az oltáshoz? 
A legtöbb válaszadó első reakci-
ója, hogy segíteni próbál: ha nem 
tud személyesen, akkor értesíti 
a szomszédot, rokont, hogy ha 
tud, ő menjen erdőtüzet oltani. 
Azonban sokan vannak olyanok 
is, akik amellett, hogy értesítik 
egymást, indulnak is, hogy se-
gédkezzenek. 2.
Három gyergyói 
az X-Faktorban

Hat jelentkező mutatta meg 
magát a Gyergyószentmiklóson, 
május első hétvégéjén tartott 
X-Faktor meghallgatáson, kö-
zülük hárman értesítést kaptak 
a tehetségkutató illetékeseitől: 
továbbjutottak. 15.
Védelmet kérnek 
a kisebbségek

A román kisebbségpolitikát 
élesen bíráló felszólalásokkal 
és a kisebbségvédelem uniós 
szabályozását sürgető előadá-
sokkal kezdődött el az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniójá-
nak (FUEN) 62-ik kongresszusa 
csütörtökön, Kolozsváron. 5.

oldal
11.

Napi kétórás edzé-
sekkel készülnek a 
gyergyószentmiklósi 
GODAKO Bokszklub és 
egyben a Székelyföl-
di Ökölvívó Akadémia 
sportolói a közelgő 
megmérettetésre. A 
magyarországi ökölví-
vás szaktekintélyeivel 
együttműködve szín-
vonalas munka zajlik.

A bokszolók és az edzők is fejlődnek
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