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Értesítjük önöket, hogy a Csíkszere-
dában található öt újságos 
bódénkban is elõfizethetnek saját 
lapjainkra, a Csíki Hírlapra, az 
Udvarhelyi Híradóra, a Gyergyói 
Hírlapra, a Vásárhelyi Hírlapra, a 
Krónikára, illetve az Erdélyi Naplóra. 

Újságos bódéinkat Csíkszeredában megtalálják:
• a Hargita Megyei Törvényszék mellett
• a megyei rendõrség szomszédságában, a volt    
  Madezit üzlet mellett
• a Nagy István Művészeti Középiskola   
  mellett  (a Kossuth Lajos utcában)
• a református templommal szemben

Lapjainkra a Csíki Hírlap újságos bódéiban is előfizethet

(a Decemberi Forradalom utca és a 
Márton Áron utca találkozásánál)
• a városi zöldség- és gyümölcspiac 
épületében

Éljenek a lehetőséggel!

Frank Júlia
legfinomabb receptjeiből

5
lej

webáruházunkban,

telefonszámon.
Terjesztési hálózatunkban

a szállítás INGYENES!
aruhaz.szekelyhon.ro

2017. október 13., péntek
11 óra – Önkormányzati focitorna 2 pályán, helyszín: helyi sportpálya
14 óra – Ebéd, eredményhirdetés, díjak átadása
18 óra – Vacsora, szállás elfoglalása

CSÍKCSICSÓI KÁPOSZTAFESZTIVÁL
2017. OKTÓBER 13-14-15.

2017. október 14., szombat:
8-9 óra – Közös reggeli
9 óra – Munkakedvcsináló a helyi fúvószenekar által
10 óra – Káposztavágás a káposztaföldön
12 óra – Felvonulás Csicsóból Madéfalvára, Csicsói hagyományőrző tánccsoport fellépése
18 óra –  Könyvbemutató: “Csíkcsicsóban... a nagy káposztatermelő faluban”
                 Káposztatermelés hagyománya Csíkcsicsóban-kézikönyv
                 Kolumbán Gábor előadása: Helyi erőforrásokra alapozott vidékfejlesztés  
19 óra – Vacsora   
20 óra – Termésbál a helyi hivatal és tűzoltók szervezésével a meghívottak részére
                 Helyszín: a helyi kultúrotthon felső terme
21 óra – Buli, helyszin: a helyi kultúrotthon alsó terme
               A további jó hangulatról Mohácsi Brigi énekesnő gondoskodik

2017. október 15., vasárnap
8-9 óra – Reggeli
10 óra – Káposztás ételek főzőversenye, hokitoborzó, arcfestés
14 óra – Díjkiosztás
15 óra – Csíkcsicsói Ezüstfenyő-Csíkszentsimoni Szefite
                Helyszín: helyi sportpálya
                Szabad program
19 óra – Színdarab, Csíki Játékszín: Tisztelt ház című előadás
                Helyszín: helyi kultúrotthon, belépő: 10 lej
16.30 óra – Gombos Csaba bélyegkiállítása, helyszín: közbirtokosság

PROGRAM

Támogatók:




