
Csíkszék napilapja

Díjugratásból kitűnő

Önerőből jutott ki és szerepelt jól 
Castor nevű lovával a belgiumi 
fiatal lovak világbajnokságán a 
kotormányi Ferencz Katalin, aki 
hazatérte után Prázsmáron or-
szágos bajnok lett. 
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Mediáció mint konfliktuskezelés

A közös nevező keresése. A mediáció (azaz közvetítés) egy speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat

Sokan még mindig inkább a pereskedést választják a békésebb megoldás helyettAmatőrök helyett 
műkedvelők
A hétvégi Amatőr Színjátszó 
Találkozó részleteiről és korábbi 
tapasztalataikról számoltak be 
tegnapi sajtótájékoztatójukon a 
szervező Vacsárcsi Ifjúsági és Kul-
turális Egyesület és a csíkajnádi 
Szent István Szervezet képviselői.

Egyszerre komikus 
és kegyetlen
A 2017/2018-as színházi évad 
kamaratermi előadását ismertet-
ték tegnap a Csíki Játékszínben. 
Vállalkozó szellemű nézőknek 
ajánlják Martin McDonagh A pár-
naember című színművét, a Csiki 
Zsolt által színpadra állított mű 
sajátos humorú, meglehetősen 
provokatív előadás – jellemezte 
Parászka Miklós, a Csíki Játék-
szín igazgatója.

Alamizsnán élnek
Ha nem kapnának élelmiszer-
adományokat, már az sem 
lenne, amiből enni adjanak a 
székelykeresztúri súlyosan fo-
gyatékos gyermekek el helyező-
köz pontjában élő fiataloknak. A 
kritikus helyzet általános a me-
gyei szociális és gyermek védelmi 
rendszerben, ugyanis az állami 
intézmény nem kapott pénzt 
utolsó negyedévi működési költ-
ségeinek fedezésére.
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Havas és jeges úton 
kötelező a téli gumi

Nem maradhat Sziklamászás túl 
a hetvenen is

Miután az elmúlt napokban 
az ország több térségében 
is havazott, ismét aktuális-
sá vált a téli gumiabroncsok 
felszerelésének kérdése. Le-
írtuk a fontos tudnivalókat.

Csíkrákoson is el kell távolí-
tani a Községháza feliratot 
a polgármesteri hivatalnak 
otthont adó épületről – a 
Hargita Megyei Törvényszék 
elsőfokú ítéletét nemrég a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla is 
megerősítette.

Tőke Dénes erdőjáróként 
kezdte, magashegyi túrá-
zóként és sziklamászóként 
folytatta. Volt hegyimentő, 
feljutott Európa és Ázsia 
több ismert hegycsúcsára.
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A kevés számú érdeklődő miatt a Hargita 

megyében nyilvántartott 38 mediátor alig 

harmada aktív. Kevesen ismerik ugyanis azt a 

lehetőséget, hogy az elhúzódó bírósági pe-

reskedések helyett választhatnák a mediációt 

(közvetítést), amelynek során a konfliktusban 

lévő felek közös megegyezésre juthatnak az 

engedélyezett mediátorok segítségével.
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