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Noha a meghirdetett helyek több mint fele idén is 

betelt az első beiratkozási szakaszban a megyei 

szakiskolákban, nem tapasztalható növekedés az 

elmúlt évek hasonló adataihoz képest. Pedig egy 

ideje szinte minden politikus és szakmai kör a 

szakoktatás fontosságát hangsúlyozza. Ugyanak-

kor lehetnek csíki szakosztályok, amelyeket nem 

indítanak el a következő tanévtől. 

Hiábavaló minden igyekezet?

Lenne igény a majdani szakmunkásokra. Minden a tanulók elszántságán múlik

„Egybegyúrták” 
a két eseményt
A dánfalvi falunapokat és kür-
tőskalács-fesztivált egyesítette 
a hétvégi Csíkdánfalvi Gasztro-
kulturális Napok elnevezésű 
kétnapos rendezvény. Szomba-
ton kedvezett az időjárás, de a 
vasárnapi hideg eső sem riasz-
totta el az érdeklődőket.

Beiratkozás a Hargita megyei szakiskolákba: veszélybe kerülő szakosztályok

Fiatalok használják 
a focipályát
A 2015-ben felújított, szabvány-
méretű csíkszentimrei focipá-
lyát tavaly óta használhatják a 
futballkedvelők. A településnek 
jelenleg nincs ugyan felnőtt ama-
tőr focicsapata, de mint a helyi-
ektől megtudtuk, így is van, aki a 
bőrt rúgja az önkormányzat által 
karbantartott létesítménynél.

Kiszállították 
a kamerákat

Kiszállították Bukarestből a so-
főrvizsgák gyakorlati részének 
rögzítésére alkalmas eszkö-
zöket Hargita megyébe. Mint 
ismeretes, július elsejétől lépett 
érvénybe a közlekedési törvény-
könyv azon módosítása, amely 
szerint hang- és videofelvétel 
kell készüljön a sofőrvizsgák 
gyakorlati próbájáról.

A régizene mindig 
képes megújulni
Számos szép zenei élményt 
kínált kilenc napon keresztül a 
Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 
amely tegnap este az olaszorszá-
gi La Rossignol koncertjével és 
reneszánsz táncházzal zárult.
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A medvekérdés 
szakértői szemmel
A vadkárok témájában szer-
veztek szakmai kerekasztalt 
pénteken Csíkszeredában, a 
találkozó központi témái főleg 
a medvék által okozott prob-
lémák köré épültek. 
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Klaus Johannis 
segítségét kérik
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke az 
autonómiáról szóló párbe-
szédre való nyitottságra ké-
ri az államfőt (fotó), aki hol-
nap Csíkszeredába látogat.
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