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Március 16-ától a 
csíkszeredai fize-
téses parkolókban 
megint ellenőrzik a 
parkolójegyek vagy 
bérletek érvényes-
ségét. A szabályta-
lankodókat már az-
nap pótdíjfizetési 
értesítők várták, és 
az is kiderült, hogy 
sokan vásárolnak 
jegyet sms-ben.
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Mobiltelefonról is fizetik a pótdíjat

2017. március 20., hétfő � XII. évfolyam, 54. szám � 16 oldal � szabadeladásban: 2 lej

A dohányzást a nyilvános, zárt helyeken betil-

tó törvény szigorításai miatt több csíkszeredai 

vendéglátóipari egység vezetője befóliázott 

teraszok kialakítása által próbált a dohányosok 

kedvére tenni. Bár az intézkedés ellentmond a 

törvény alkalmazási módszertanában megfogal-

mazott előírásoknak, az illetékesek szerint ennek 

szövege többféleképpen értelmezhető.

Nincs egységes álláspont

Befóliázott terasz Csíkszereda központjában. Egyesek és kettesek a megyeszékhelyen

Rövidebb várólisták 
áprilistól
Sok szempontból nem volt még 
ennyire jó helyzetben pénz-
ügyek terén a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár, így 
jövő hónaptól jelentősen lerövi-
dülnek a pénztárral szerződés-
ben álló egészségügyi szolgálta-
tók várólistái.

Elhozta Bákóból 
a pontokat az FK
A mérkőzés képe alapján teljesen 
megérdemelt en nyert Bákóban 
az FK Csíkszereda a román lab-
darúgó 3. Liga 18. fordulójában, 
szombaton délután.

Tengelysúly-
korlátozások
Hargita Megye Tanácsa a megyei 
utak ügykezelőjeként 3,5 tonnás 
tengelysúly-korlátozást léptet 
érvénybe azon szakaszokon, 
amelyeken az út terhelhetősége 
ezt megköveteli.

Cigitörvény: a befóliázott teraszok valahol a törvényesség határán helyezkednek el

Csíkszék a 
szabadságharcban
Tudományos ülésszakot tartot-
tak péntek délelőtt a csíksze-
redai Hargita Megyei Kulturális 
Központban, amelynek kereté-
ben történészek mutatták be 
az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc csíkszéki vonat-
kozásairól szóló kutatások leg-
újabb eredményeit.

Március vége 
az új határidő
A minőségi hegyvidéki szarvas-
marha-állományra kérhető tá-
mogatás feltételeinek változása 
miatt újabb lehetőségük nyílt a 
gazdáknak a tejtermelés-ellenőr-
ző programba (COP) való beirat-
kozásra március 31-éig.
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Döntetlenre áll 
a hokidöntő
A romániai jégkorongbajnok-
ság döntőjében pénteken 
este a Csíkszeredai Sport-
klub 3–1-re nyert Brassóban, 
szombaton azonban vissza-
vágott a házigazda Corona.
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