
Csíkszék napilapja

SZEMÉSZETI RENDELÉSEK

0742–021013

Kossuth Lajos u. 22-24. Petőfi Sándor u. 13.

0742–169630

szerda, péntek, szombat szerda

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

2017. április 21–23., péntek–vasárnap  XII. évfolyam, 76. szám  24 oldal  szabadeladásban: 2 lej

Károkat okozhat a lehűlés

Hó borítja a kivirágzott gyümölcsfákat. Fagyásveszélytől tartanak a termelők

Elsősorban a gyümölcsösöknek árthatnak a mínusz fokokKözeleg 
a gyógyszerdiéta?

Elsősorban a romániai pácien-
sek láthatják kárát annak, hogy 
a parlament zöld jelzést adott a 
párhuzamos gyógyszerexport-
nak, vagyis a patikák immár 
nagybani kereskedelmet is foly-
tathatnak.

Nyomdában 
a Sanyi bá folytatása

A Lusta dög címmel az Irodal-
mi Jelen és az Előretolt Helyőr-
ség közös kiadásában jelenik 
meg Muszka Sándor – jelenleg 
Csíkban élő – költő, író legújabb 
kötete. Ebben Sanyi bá mellett 
Szilveszter Dániel flekkenfalvi lí-
rikust is megismerhetik az ol-
vasók. „Sanyi bá nem változik, 
már csak azért sem változhat, 
mert túlságosan is idős ahhoz, 
vagy túlságosan fiatal, de lehet, 
hogy időtlen és idétlen is” – fo-
galmazott a szerző.

Változások a 
következő tanévtől

Szociális ismereteket bővítő tan-
tárgyakat vezetnek be, kötelezővé 
teszik a heti egy informatikaórát, 
illetve a román nyelv és irodalom 
tantárgyat ezentúl speciális tan-
terv szerint tanítják a kisebbsé-
gi oktatásban – íme néhány a fon-
tosabb újdonságok közül az 5-8. 
osztályosoknak szóló új kerettan-
tervből, amelyet következő tanév-
től vezetnek be a cikluskezdő ötö-
dik osztályokban.  Összegyűjtöt-
tük a főbb változtatásokat.

Meleg barakkba 
költözött Olga néni

Sokat javultak Olga néni életkörül-
ményei, aki a bezárt csík tap lo cai 
szemétgödör szom szédságában 
egyedül tengette életét. Most már 
havonta részesül szociális segély-
ben, és vannak, akik rendszeresen 
gondoskodnak róla.

5.

7.

2.

5.

A humor mint 
megtartó erő

Teremben is jól 
gurul a labda

Fülöp László nyugalmazott 
csíkkarcfalvi iskolaigazga-
tó harmadik viccgyűjtemé-
nyes kötete látott napvilá-
got nemrégiben a kolozsvári 
Metaforma Kiadónál. 

A csíkszeredai labdarúgás 
az utóbbi időben nemcsak 
a nagypályán egyre sikere-
sebb, hanem a teremlabda-
rúgás, azaz a futsal is újra 
fénykorát éli. 

17. 4.

Míg a földben lévő és kikelt mezőgazdasági 

kultúrákban részleges kárt okozhatnak a mí-

nusz fokok, addig a gyümölcsösökben jelentő-

sebb terméskiesésre számíthatnak a gazdák, 

ha mínusz 6-10 Celsius-fokig süllyed a hőmé-

rő higanyszála. Az időjárási előrejelzések sze-

rint Csíkban a következő napokban fagypont 

alá esik a hőmérséklet.
6.

Kisebb megszakítá-
sokkal folyamatosan 
havazott tegnap Csík-
szeredában és kör-
nyékén: a szerda dél-
után elkezdődött ha-
vazás tegnap is foly-
tatódott. A csütör-
tök délutáni méré-
sek szerint Csíkszé-
ken 15-20 centiméter 
vastagságú vizes hó-
réteg alakult ki.

Egy 206 grammos, 
ezüst torques-nyakékre 
bukkantak Madéfalván. 
A lelet feltehetően 
2000 éves, de ahhoz, 
hogy műkinccsé nyilvá-
nítsák, szakértői vizs-
gálatra van szükség. A 
lelet további sorsáról a 
kulturális minisztérium 
dönt, várhatóan a Csíki 
Székely Múzeumba ke-
rül megőrzésre.
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Hargita megyébe visszatért a télElső ránézésre hajpántnak tűnt
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