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Kevés vasúti kocsi, több utas

Kevesebb vasúti kocsival közlekedik a Corona. Az étkező- és hálókocsi csak nyáron tér vissza

Zsúfoltabb lett a Corona InterCity, érdemes időben jegyet váltani

Fórum
Olvasóink véleménye
a közügyekről

16. oldal

Elérhető nemzetközi 
buszhálózat
Egyre több lehetőség kínálko-
zik azoknak, akik autóbusszal 
szeretnének Csíkszeredából Bu-
dapestre utazni, de egyenesen 
Bécsbe, az átszállás kényelmet-
lensége nélkül csak egy busztár-
sasággal lehet eljutni – legalább-
is egyelőre.

Szezonkezdő 
síléckarbantartás
Beköszöntött a síszezon, elő-
kerültek a garázsból, padlásról, 
sufniból a sífelszerelések, hogy 
tulajdonosaik közelebbi és távo-
labbi pályákon hódolhassanak e 
téli sportnak. Azonban nem csak 
egészséges, szórakoztató és 
szép a sízés, veszélyes is lehet, 
ha nem figyelünk oda néhány 
fontos dologra a felszereléssel 
kapcsolatosan.

Kortárs műveket 
ajánlanak
Az egész délutánt felölelő ren-
dezvénysorozatot szervez hét-
főn a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár a Román Kultú-
ra Napja alkalmából. A rendezvé-
nyekkel a kortárs román irodal-
mat kívánják népszerűsíteni.

Hazai pályán játszik 
a Sportklub

Ma este a Dunărea Galaţi, holnap 
este pedig a Ferencváros együtte-
sét fogadja a Csíkszeredai Sport-
klub jégkorongcsapata. A ma esti 
mérkőzés a román bajnokságba, 
a holnap esti pedig az Erste Liga 
alapszakaszába számít.
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Világhírű 
vándorkiállítás
Európa-szerte népszerű 
vándorkiállítás nyílik meg 
Csíkszeredában, amely talál-
mányokat és módszereket 
mutat be az egészségügy és 
orvostudomány területéről.

4.

Robotot építenek
a diákok
A csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium tizedik és 
tizenegyedik osztályos tanu-
lói részt vesznek First Tech 
Challenge országos robot-
építő-versenyen. 

4.

Az új vasúti menetrend életbe lépése óta ke-

vesebb vasúti kocsival közlekedik a Brassó és 

Budapest közötti éjszakai utasszállítást végző 

Corona InterCity vonat. Sok az utas, volt eset, 

hogy minden jegyet eladtak, ezért nem ajánlott 

utolsó napra hagyni a jegyvásárlást.
3.

Elfogadták a báznai 
és mangalica serté-
sek tenyésztésének 
fellendítését szolgáló 
De minimis-támo-
gatásra vonatkozó 
kormányhatározatot. 
Jelenleg már zajlik a 
báznai és mangalica 
sertések tenyésztő-
inek összeírása Hargi-
ta megyében − lehet 
jelentkezni is.

A lakossággal való párbe-
széd és a visszajelzések 
meghallgatása céljával 
tartott évértékelő falugyű-
lést Csíkkozmás önkor-
mányzata Lázárfalván 
és Kozmáson az elmúlt 
napokban. Kedden a 
lázárfalviak, tegnap pedig 
a csíkkozmásiak tájékozód-
hattak az önkormányzat 
elmúlt évének tevékenysé-
géről és további terveikről.

6.2.

Serkentik a sertéstenyésztéstEgy község, két falugyűlés
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