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FELSZENTELTÉK A TŰZVÉSZ NYOMÁN ÖSSZEFOGÁSSAL ÚJJÁÉPÍTETT TEMPLOMOT

Megünnepelték a tragédia 
utáni csodát Atyhában

Sokan most még talán nem érzik, mekkora csoda történt Atyhában – hang-
zott el szombaton azon az ünnepségen, amely keretében felszentelték a 
villámcsapás okozta 2016-os tűzvész után összefogással újjáépített római 
katolikus templomot a Hargita megyei településen. Egyszerre volt bensősé-
ges és méltóságteljes a sóvidéki kis falu nagy ünnepe. A szentelési szertar-
tást Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke együtt végez-
te Tamás József püspökkel. „Az Úr asztalánál voltunk vendégségben, aki ha 
váratlan vendégként lépne közénk, boldogan látná a templom tragédiáját 
követő, hatalmas összefogás eredményét” – fogalmazott Soltész Miklós ál-
lamtitkár, az újjáépítést támogató magyar kormány képviselője. 2.»

Új kezdet. Zarándokként érkeztek a templomszentelésre a támogatók, jótevők, a testvértelepülések képviselői, a székelyföldi és a községi elöljárók

Később döntenek
az elnökjelöltről
Az RMDSZ-nek minden bizonnyal 
lesz saját államfőjelöltje, de annak 
kiléte a nyár vége előtt várhatóan 
nem dől el – mondta el a Króni-
kának Korodi Attila képviselőházi 
frakcióvezető. Azt is közölte, hogy 
fölmerült: a szövetség jelöltje nem 
Kelemen Hunor szövetségi elnök 
lesz. A politikus szerint jelenleg 
nincs olyan román jelölt, akit 
támogatni tudnának.  5.»

Tusványos: egy lesz
a harmincadik tábor
Érdekfeszítő előadásokkal, neves 
fellépőkkel és számos újdonsággal 
várja a fesztiválozókat a holnap 
este rajtoló 30. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor, a 
Tusványos. Hétvégi ottjártunkkor 
egyebek mellett a sátrak felállí-
tásán dolgoztak a tusnádfürdői 
focipályán. A szervezők ezúttal a 
környezetvédelemre is nagy hang-
súlyt fektetnek. 3.»

Nemzetek konyhái
egy helyen
A székely, az örmény, a magyar és 
a román konyha mesterszakácsai 
ragadtak fakanalat a csíkszent-
miklósi Nemzetek Konyhája 
rendezvényen szombaton, hogy 
bemutassák ízvilágukat. A kony-
hák csatájaként ismert rendez-
vényt azért nevezték át Nemzetek 
Konyhája névre, mert úgy érezték, 
nem csata folyik itt, hanem inkább 
baráti összejövetel – magyarázta 
érdeklődésünkre András Róbert 
szervező.  12.»

Kövesit támogatja
főügyésznek Párizs
Már nem a francia, hanem a ro-
mán jelöltet, Laura Codruţa Kövesi 
volt korrupcióellenes főügyészt 
támogatja Franciaország az 
európai főügyészi tisztségért zajló 
küzdelemben. Erről Emmanuel 
Macron francia elnök tájékoztatta 
Klaus Johannis román államfőt. 
A francia támogatás jelentősen 
megnöveli Kövesi esélyét a tisztség 
elnyerésére.  6.»

 » A templom-
ba új orgona, a 
toronyba új ha-
rangok kerültek, 
a templomkert 
bejáratához pe-
dig székelykaput 
állítottak.
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Elie Wiesel Intézet:
nem fasiszta jelkép
az úzvölgyi román kereszt  4.»

Egyre jobban bealkonyul
a dízelautóknak  7.»

Varga Csaba meghódította a 8080
méteres Hidden Peak csúcsot  12.»
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