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Büdösfürdő főutcáján egészen a szabadtéri 

színpadig lehet eljutni a nemrég teljesen leaszfal-

tozott megyei úton. A felújítás elkészült, az üdü-

lőhely megközelítése Csíkszentkirály irányából 

egyszerűvé, akadálymentessé vált. A 16 kilométe-

res út felújítását több évvel ezelőtt kezdték el.

A színpadig tart az aszfalt

Jó irányba változtatta Büdösfürdő arculatát az aszfaltút. A nyaralók és a beépíthető területek árának emelkedését eredményezheti a beruházás

Befejezték a Büdösfürdőre vezető megyei út felújítását

3.

Filmszereda 
Csíkszeredában
Először szervez Filmszereda – 
székelyföldi mozgóképfesz-
tivált a csíkszeredai önkor-
mányzat szeptember 21-30. 
között a Csíki Moziban és az 
épület előtti téren. 

6.

Csíkszereda főterén 
ünnepelnek

Díszfelvonulással, díjazással, elő-
léptetéssel és bemutatóval ünne-
pel a Hargita megyei tűzoltóság 
szerdán a csíkszeredai Szabadság 
téren. Az intézmény kedden tar-
tott sajtótájékoztatóján az oktatá-
si egységek – hiányzó – tűzvédel-
mi engedélyéről is szó esett.

Meglátni a diákban 
az embert
Miként csökkenthető az isko-
lával kapcsolatos szorongás, 
és hogyan tehető könnyebbé a 
gyerekek számára a túlzsúfolt 
tanév? Hogyan segíthet a szülő, 
tanár megőrizni a diákok fizikai, 
lelki erőnlétét? – erről kérdeztük 
tanévkezdeti beszélgetésünk al-
kalmával Román Mónika kolozs-
vári pszichológust.

Tamási nem csak 
az Ábelt jelenti
Tamási Áron életművének jelentő-
ségére hívja fel a figyelmet a szom-
baton kezdődő, ötnapos rendez-
vénysorozat, amelyet Farkaslakán 
tartanak annak apropóján, hogy 
120 éve látta meg a napvilágot az 
író, a falu nagy szülöttje.

Kiesett az FK
Bár a mérkőzés nagy részében 
nem játszott rosszul a Bákói 
Aerostar elleni, tegnap délutá-
ni Románia-kupa-meccsen az 
FK Csíkszereda, mégis 2–0-ás 
vereséget szenvedett a moldvai 
városban. A repülőgépgyár csa-
pata jutott tovább.
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Az augusztus 20-ai nemzeti 
ünnep alkalmából tizenegy 
erdélyinek adományozott 
állami kitüntetést Áder Já-
nos, Magyarország köztár-
sasági elnöke, elismerve a 
közösségért, nemzetért tett 
fáradozásaikat és tevékeny-
ségüket. A díjakat a kitün-
tetettek tegnap vehették át 
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusán, a Lázár-
ház eskütermében.

Idén is elindítja az 
50 év fölöttieknek 
szóló Ezüst Akadé-
mia Oktatási Prog-
ramot a Sapientia 
Erdélyi Magyar 
Tudományegye-
tem Csíkszeredai 
Kara. Az egyetem 
csütörtöktől várja 
a jelentkezőket, 
ezúttal legtöbb 580 
személyt fogadnak. 

2.4.

Példamutató életpályákat díjaztakÖtszáznyolcvan személyt várnak

Megváltozott 
az órarend
Megváltozott a csíkszeredai 
városháza nyitvatartási óra-
rendje szeptembertől – erről 
adtak tájékoztatást tegnap a 
városvezetők a polgármes-
teri hivatal gyűléstermében.
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Petőfi Sándor u. 13. sz.
szerda, péntek, szombat

0742-021013

Kossuth Lajos u. 22–24.
szerda

0742-169630

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

*amíg a készlet tart teljes szemüvegrendelés esetén.
Részletek az optikában.

Régi szemüvegét beszámítjuk!*
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