Változó
üzemanyagárak

Sorsoltak
a megyeiben

Vissza a játék
öröméhez

Márciushoz képest az üzemanyagtöltő-állomásokon
csökkentek az üzemanyagárak. Négy csíkszeredai és három környékbeli benzinkútnál
mértük fel a helyzetet.

A csíki csapatok közül a simoni együttes szabadnapos,
a baláni pedig az udvarhelyi
Rosealt fogadja a labdarúgó
4. Liga megyei csoportjának
nyitófordulójában.

Szeretne visszatalálni a
színpadi játék öröméhez –
mondja a kolozsvári magyar
színház egyik vezető színésze, a csíkszeredai származású Bogdán Zsolt.
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Csíkszék napilapja
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Korszerű utastájékoztató rendszert helyeznek próbaüzembe

Kizártak két
vizsgázót
Több mint százan hiányoztak
a pótérettségi első, tegnap
megszervezett román nyelv és
irodalom írásbeli vizsgájáról
Hargita megyében. A vizsgázók
közül továbbá kizártak két diákot, mert bevitték mobiltelefonjukat a vizsgaterembe.

Modernebb tömegközlekedés
FOTÓK: VERES NÁNDOR
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Dzsesszfesztivál:
beérett a gyümölcs
Minden téren felsőbb szintre lépett a fesztivál – vélik a Csíki Jazz
Nemzetközi Jazzfesztivál szervezői, akik tegnap tartottak kiértékelő sajtótájékoztatót a hétvégén
hetedik alkalommal megszervezett rendezvényről.
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Elodázott tanügyi
béremelés
A tanévkezdésig, szeptember
15-éig halasztotta a kormány a
tanügyi alkalmazottak bérének
növeléséről szóló tárgyalást –
jelentette be Sorin Cîmpeanu
oktatási miniszter tegnap.
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Életet lehelni a fába
A csíkszeredai Székedi Ágota Anna és Bálint Boróka kézzel rajzolt
és festett fa kitűzőket, nyakláncokat, gyűrűket, kulcstartókat,
hajcsatokat készít. A két barátnő
közös hobbija egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, kezük
között életre kel a kis falemez, és
lesz belőle bálna, zsiráf, medve,
mókus, cica vagy kismadár.

Jó állapotban lévő autóbuszok Csíkszeredában. Az utastájékoztatást is modernizálják

Egy magyarországi cég jóvoltából korszerű

rendszer segítségével az utasok tájékozódhatnak

utastájékoztató rendszert üzemel be kísérleti

a busz érkezési és indulási idejéről, az információs

jelleggel a csíkszeredai városi tömegközlekedést

táblák pedig folyamatosan mutatják, hogy éppen

működtető Csíki Trans Kft. A tervek szerint a

hol halad a járat, és melyik megálló következik.
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Javítások, hőszigetelés a Játékszínnél

Felújítják a világháborús emlékműveket

Hőszigetelik a Csíki Játékszín tetőterét, újítják a nézőteret – kisebb felújítás zajlik a csíkszeredai városi művelődési házban.

Elsősorban saját költségvetéséből újíttatja fel a
csíkszentgyörgyi központi
park I. és II. világháborús
emlékműveit a helyi önkormányzat. Az első világháborús emlékmű rendbehozatala már befejeződött, a környék rendezése
viszont még hátravan.
Jelenleg a második világháborús emlékmű restaurálásán dolgoznak.
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