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Késleltetik
a városfejlesztési terv
megvalósítását
Tavaly márciusban adta le Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a
Regionális Operatív Program keretében azt az integrált városfejlesztési tervet, amelynek segítségével a városközpont jó részét
felújítanák, parkot, köztereket is.
A tervet a Fejlesztési Minisztériumban késleltetik, nem lehet
tudni, miért és meddig.

www.csiki-hirlap.ro | csikihirlap@csiki-hirlap.ro | 0266-371100

Véget ért a békanász
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Dzsessz-klasszikusok
és saját szerzemények
Dzsesszestet tartott kedd este
a Nagy István Művészeti Iskola
aulájában a budapesti Nagy József – Sárik Péter zongoraduó.
A koncert előtt beszélgettünk a
két zongoraművésszel, zeneszerzővel, akiket elsősorban a Nagy
János Trióból, illetve Sárik Péter
Trióból ismerhetnek a műfaj
kedvelői.
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Jót és rosszat
is megélt
egy évszázad alatt
Fotó: Kristó Róbert

„Száz év alatt volt egy kicsi jó és
több rossz” – jellemezte az eltelt
évszázadot a csíkszentmártoni
Serbán Ágoston, aki március 13án ünnepelte születésének centenáriumát. A családi házban tartott rendezvényre szép számban
jöttek el a rokonok, az ismerősök
és a település elöljárói.
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Befejezték nászukat a gyepi békák vagy népi ne-

megritkult a számuk, és alig maradt néhány hely

vükön kecskebékák, amelyek nálunkfelé a leggya-

a Csíki-medencében, ahol igazán nagy számban

koribb békafaj. A békapopuláció száma napjainkra

vannak jelen. A szakember szerint nagyon fontos

gyors ütemben csökken. Demeter László biológus

lenne, hogy a gyepi béka állományait minél maga-

szerint az utóbbi öt-tíz évben is nagymértékben

sabb szinten tartsuk, élőhelyeiket helyreállítsuk.

Utolsó útjára kísérték
Bálint Lajos nyugalmazott érseket

Tófalvi itthon
is bizonyít
Fent a Bucsecs-hegységben, a
Piatra Arsă sportbázis melletti
fennsíkon megkezdődtek az országos sílövőbajnokság küzdelmei.
Tegnap a sprintpróbákra került
sor, és amint az várható volt, a felnőttek versenye a csíkszeredai Tófalvi Éva sikerével zárult.
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„Adj, Uram, őnéki, örök nyugodalmat és az örökkévaló világosság
fényeskedjék néki!” A hozzátartozók, egyházi méltóságok, papok
és több száz hívő jelenlétében kísérték utolsó útjára tegnap délben Bálint Lajos nyugalmazott érseket.
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