
Az egyetemek első 
harmadában

Jubilál a Csíki Jazz

Nemzetközi kutatóintézetek 
által végzett, romániai egye-
temeket is felvonultató rang-
sorban előkelő helyet foglal el 
a Sapientia EMTE, nagy multú 
felsőoktatási intézményeket 
is maga mögé utasítva.

Tizedszerre szervezik meg júli-
us 27-29. között a csíkszeredai 
dzsesszfesztivált, a Csíki Jazzt. 
A rendezvény szervezője, 
Szilágyi Nóra úgy gondolja, az 
elmúlt években sikerült lebon-
tani az embereknek a műfajjal 
szembeni előítéleteit.

2.11.

Kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt valaki 

után fütyülünk az utcán, ez ugyanis a közeljövő-

ben akár tízezer lejünkbe is kerülhet egy frissen 

elfogadott törvénymódosítás szerint. Bár a szexu-

ális és lelki zaklatás enyhébb formáit is kihágás-

nak minősítő előírás elsősorban megelőzési céllal 

született, egyes szakemberek szerint visszaélé-

sekre is okot adhat.

Tiltottá válik a füttyögés

Törvény szabályozza. Ami évszázadokon át szinte természetes volt, az rövid időn belül elfogadhatatlanná válik

Hamarosan kihágásnak minősül, és büntetni fogják a zaklatások enyhébb formáit

Búcsú Barátoson 
és Komjátban
Kármelhegyi Boldogasszony 
napját július 16-án ünnepli a ka-
tolikus egyház. Két, a Keleti-Kár-
pátokban fekvő faluban tartanak 
ezen a hétvégén búcsúünnepet.

Falunapok és 
kürtőskalács- fesztivál
Változatos programmal várják 
a pihenni, szórakozni vágyókat 
Csíkdánfalvára a hétvégén, ahol 
Gasztro-kulturális napokat tartanak. 
Szombaton a kürtőskalács-fesz-
tiválba, vasárnap pedig a falunapi 
programba lehet bekapcsolódni. 

Egyre kevesebben 
vagyunk
Öt személlyel csökken óránként Ro-
mánia lakossága egy törvénymódo-
sítás indoklásához mellékelt adatok 
szerint, amely az anyák nyugdíjkor-
határának csökkentését szorgal-
mazza. A rohamos népességcsökke-
nés fő oka a történelmi minimumra 
csökkent termékenységi ráta, a 
negatív természetes szaporulat, to-
vábbá az elvándorlás.

A hegyekben 
izzadnak a hokisok

Elkezdte 12 napos magaslati 
nyári edzőtáborát a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorong együttese. 
Hozó Levente vezetésével július 
9-21. között Hargitafürdőn vég-
zik az alapozást.
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Heti tévéműsor
A Csíki Hírlap holnapi számában 
található az e heti 
TV-műsormellékletünk

2018. július 12., csütörtök  XIII. évfolyam, 130. szám  16 oldal  szabadeladásban: 2 lej

Szekelyhon 6
4
2
3
8
0
6

0
0
0
0
5
2

18
13

0

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: GECSE NOÉMI




