
Amióta Háromkút léte-

zik, Gyimesközéplokhoz 

tartozik. Arról nem te-

hetnek a csángók, hogy 

1968-ban rajzoltak egy új 

vonalat a térképen, és te-

rületeik „átestek” Neamt 

megyéhez, velük erről 

nem tárgyaltak. Száz éve 

van Háromkút, ötven éve 

az új határ, és ha eddig 

jó volt, továbbra sem 

módosítanának ezen 

az ott lakók. Több okból 

sem akarnak damuki 

személyazonosságúak 

lenni. Az egyezség az, 

hogy tollat a kezükbe 

nem vesznek, semmit 

alá nem írnak.
oldal

4–5. Magyar támogatásra vár az élni akaró csángó közösség

Az évek során megtudhattuk 
és megtapasztalhattuk, hogy 
Gyergyóban az egy főre eső 
jó zenészek száma kiugróan 
magas. Kitűnő zenészekkel, 
énekesekkel és együttesekkel 
büszkélkedhet a városunk. 
A Salamon Ernő Gimnázium 
előadói által már számtalan-
szor megtapasztalhattuk a jó 
zene varázslatos hatását. 

A Roncsautóprogram mintájára 
a háztartási gépekre is hasonló 
támogatási konstrukció beindí-
tását tervezi a környezetvédel-
mi minisztérium – a kiszivárgott 
információk szerint ez azt jelen-
tené, hogy ha hivatalosan lead-
juk a régi televíziót, hűtőt vagy 
mosógépet, értékjegyet kapunk, 
amit egy új háztartási gép vá-
sárlásakor lehet beváltani.
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Örökzöld magyar zene a gimnáziumbólDolgoznak a háztartási roncsprogramon

Hagyjanak élni, magyarnak maradni

Hogyan ültessünk 
függőkosarat?

Könyveket is 
turkálhatunk
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OLVASÓNK FELVÉTELE

Erste Ligás 
a Gyergyói Hoki Klub 
A Magyar Jégkorong Szövetség 
(MJSZ) vezetősége kedden meg-
hozta a döntését a 2018/2019-es 
Erste Liga összetételére vonatko-
zóan. Miután a korábbi ligatagok 
is megadták a jóváhagyásukat, a 
Gyergyói Hoki Klub is megkapta 
az engedélyt az Erste Ligában való 
szereplésre.
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A háromkútiak állítják: ők nem tehetnek a határmozgatásról

Részletek a 9. oldalon

Ha egy szép és egyszerű 
székely házat képzelek el 
magam előtt, akkor ebben 
a képben mindig jelen van a 
tornácon vagy az ablakban 
a cserepes muskátli. 

Turkálóban könyv! – nézett csodál-
kozva ismerősöm a minap, amikor 
e nem szokványos tapasztalatom-
ról meséltem, ugyanis a gyergyó-
szent miklósi Ora Rode Turkálóban 
könyveket is lehet túrni. 
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