
Ha esik, ha fúj, ha süt a nap, a juhnak, marhának 

enni, legelni kell, a pásztornak tavasztól őszig nincs 

ideje az időjárással törődni, el kell fogadnia azt, ami 

éppen adatik. Ez is velejárója a pásztoréletnek. 

Mintha az égiek is azt akarták volna, hogy ezt is 

megtapasztalhassák a városiak szombaton. Százak 

kapcsolódtak ki, és ismerkedtek a pásztorkodással, 

kóstoltak túrós puliszkát az Esztenafesztiválon.

6.

A városba költözött az esztena

A juhnyírás nem egyszerű feladat, de jól vizsgáztak a versenyzők a 4. Esztenafesztiválon

Az eső ellenére sokan kivették a részüket a fesztiválból
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Orban vezeti harcba 
a liberálisokat

5.

Ludovic Orban volt közlekedési 
minisztert választotta elnökévé 
szombati kongresszusán a ro-
mán jobbközép ellenzék fő erejé-
nek számító Nemzeti Liberális 
Párt (PNL).

Vitatott 
a vizsgák haszna

Mi a szerepük az érettségi szó-
beli, úgynevezett kompetencia-
vizsgáin kapott minősítéseknek, 
illetve a későbbiekben hol veszik 
figyelembe ezeket? – e kérdés-
kört jártuk körbe tanügyi illetéke-
sek bevonásával. A szakemberek 
szerint a kompetenciavizsgáknak 
vajmi kevés tétje van, ezért a diá-
kok nem is viszonyulnak azokhoz 
kellő komolysággal. 3.
Enikő első 
hazai tárlata

A kép összeállítása már létezik 
valahol az univerzumban, a mű-
vész csak közvetítőként játszik 
szerepet, miközben a vers saját 
magát írja, a látvány pedig ön-
magát festi – hangzott el Burján 
Gál Enikő tárlata és könyvbemu-
tatója megnyitóján. 4.
Jubilál a Székelyföldi 
Lovas Ünnep

A Gyergyói Lovas Napok, azaz 
új nevén a Székelyföldi Lovas 
Ünnep idén fontos mérföldkőhöz 
érkezik. Kerek évfordulót ünne-
pel, 10. alkalommal rendezik meg 
Gyergyószentmiklóson Székely-
föld egyik legrangosabb lovas 
eseményét. 4.

oldal
3.

oldal
11.

Már nagyanyáink 
is tudták: mezít-
láb járni jót tesz 
az egészségnek. A 
modern orvoslás 
is ezt látszik iga-
zolni, és manap-
ság már világ-
szerte léteznek 
mezítlábas túra-
ösvények, mezít-
lábas parkok. 

A klasszikus zene 
terén semmiképpen 
sem számít kiemel-
kedő fellegvárnak 
Gyergyó szentmiklós, 
éppen ezért érde-
melne nagyobb 
figyelmet a Mikro-
kozmosz Fesztivál, 
amelynek immár 
négy éve szervezője 
a Vaskertes Iskola. 
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