
Csíkszék napilapja

Végleges formát öltNyugdíjas-találkozó 
CsíkszentkirályonElkészültek a támfalak a csi-

csói Olt-hídnál, jelenleg a 
fo lyó meder egyengetésén dol-
goznak. Az építmény járófelü-
letén is aszfaltozni kell ahhoz, 
hogy az végleges formát kap-
jon, júliusban várhatóan min-
den munkálat befejeződik.

Elsősorban az ismerkedés a 
célja annak a nyugdíjas-ta-
lálkozónak, amelyet a csík-
szentkirályi Ezüst Hajak Nyug-
díjas Klub szervez szombaton 
délután. Közel száz résztvevőre 
számítanak a szervezők.
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Nem haladt egyforma ütemben a földgázhálózatok 

kiépítése Csíkszéken, számos községben máig nincs 

lehetőség a földgázhálózatra való csatlakozásra. A 

lakók sok esetben ugyanis a hatalmas költséggel járó 

beruházást nem tudják vállalni. A csíkszéki települé-

sek gázhálózatáról készítettünk összesítést.

Sok(k)ba kerül a hálózatépítés
Hol tartanak a csíkszéki települések a földgázszolgáltatással?

Ötven éve kapott 
városi rangot

Háromnapos programmal ünnep-
lik Tusnádfürdő várossá válá-
sának ötvenedik évfordulóját a 
hétvégén. A városnapi program-
sorozattal igyekeznek minden 
korosztály számára kikapcsolódá-
si lehetőséget biztosítani.

Kikapcsolódási 
lehetőség a vakációra
Civil szervezetek, cégek szervez-
nek manapság táborokat, kevés az 
olyan táborozási lehetőség, amit 
intézmények ajánlanak. Válasz-
ték van, korlátot a szülők anyagi 
lehetőségei jelenthetnek, hisz a 
táborok többsége nem olcsó. 

A két leggyengébb 
csapat találkozik
A világranglistán elfoglalt helyezé-
sek alapján a 32-es vb-mezőny két 
leggyengébb csapata találkozik 
egymással ma délután a moszkvai 
Luzsnyiki Stadionban a labdarúgó-
világbajnokság nyitómérkőzésén. 
A 18 órakor kezdődő összecsapá-
son a házigazda orosz válogatott 
ellenfele a szaúdi együttes lesz.

Zajlik a kisérettségi
Zajlik a nyolcadikosok országos 
felmérése: hétfőn román nyelv és 
irodalomból vizsgáztak, tegnap 
matematikából, ma pedig magyar 
nyelv és irodalomból írnak tesz-
tet a tanulók. A megyében tanuló 
közel 3000 nyolcadikosból csak 
mintegy 2500-an vesznek részt az 
idei szintfelmérésen.
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Csíkszentkirály azon kevesek egyike, ahol van működő földgázrendszer. „2006-ban gyújtottuk meg az első gázégőt”

FOTÓ: PINTI ATTILA

Hétvége
A Csíki Hírlap péntekenként
megjelenő színes melléklete.
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