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Egyre több a császármetszés

A természetes szülést ajánlják mindazoknak, akiknél nem indokolt a beavatkozás

Manapság sok nő 35-40 éves kora között szül először

Előtérben 
a szakképzetlenek
A Hargita megyei regisztrált ál-
láskeresőknek lehetőségük van 
online is követni többek között 
azt, hogy mennyi támogatás-
ra jogosultak. A Hargita Megyei 
Munkaerő-foglalkoztatási és 
Szakképző Ügynökségnél a tava-
lyi év munkaerőpiaci helyzetéről 
is tartottak beszámolót.

Nagyboldogasszony- 
napok
Szűz Mária mennybevételét, 
Nagyboldogasszony napját ün-
nepli augusztus 15-én, kedden a 
római katolikus egyház. Ebből az 
alkalomból Csíkkarcfalván tizen-
nyolcadik alkalommal szervez-
nek  Nagyboldogasszony napo-
kat augusztus 13-15. között.

Jóváhagyásra 
várnak
Egyelőre nincs pontos dátum a 
Szülőföldön magyarul nevelési, 
oktatási, valamint tankönyv- és 
taneszköz-támogatási program 
kifizetéseivel kapcsolatosan.

Összeállnak 
a produkció részei
Gőzerővel zajlanak a zenekari-, 
kórus- és táncpróbák, készülnek 
a jelmezek, a bábok, formáz-
zák a királyi koronát: még kilenc 
nap van hátra a Role együttes 
Szent László, légy velünk! című 
rockoratóriumának bemutatójáig.

3.

4.

17.

2.

Egyre több nő kéri a császármetszéses be-

avatkozást a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórházban: tavaly a szülések 33 százalékánál 

alkalmazták ezt a sebészeti eljárást. A csá-

szármetszések egyre nagyobb fokú elterjedé-

sének összetett okai vannak. 
4.

Nagyszabású Virtuózok 
gálakoncertet tartanak Csík-
szeredában augusztus 12-én 
este 7 órától a Szakszerve-
zetek Művelődési Házában, 
a Class Értékeink Egyesület, 
Artstart4You szervezésében. 
A Virtuózok fiatal erdélyi 
tehetségei mellett a Csíki 
Kamarazenekar, valamint 
Molnár Levente (fotó) és 
Mester Viktória operaéneke-
sek is színpadra lépnek.

Német győzelemmel 
zárult Székelyföld 
Kerékpáros Körverse-
nyének tegnapi szaka-
sza. A Kovásznán kez-
dődő és Székelyudvar-
helyen záruló etapon 
másodikként a Tusnád 
Drag Cycling Team 
(TDCT) versenyzője, 
Nicolae Tanovitchii ért 
célba, és összetettben 
ő vezet.

7.9.

Virtuózok: hazulról hazaiaknakMa érkeznek Csíkba a kerékpárosok

A regisztrációban 
segítenek
A külhoni magyarok jövő 
évi magyarországi válasz-
tásokra történő regiszt-
rációját segíti az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezete. 
Felkeresik a lakosokat.
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Kisállatellátás 
vidéken is
A házikedvencek ivartala-
nítását, oltását, antibio-
tikumos kezelését és 
ultrahangvizsgálatát is 
elvégzik a csíkszentsimoni 
állatorvosi rendelőben.

6.

SZEMÉSZETI RENDELÉSEK

0742–021013

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

0742–169630

szerda, péntek, szombat szerda

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

ILLUSZTRÁCIÓ: BODA L. GERGELY

Hétfőn is Csíki 
Hírlap
A Csíki Hírlap következő lap-
száma hétfőn, augusztus 14-
én jelenik meg, aznap 8 és 16 
óra között lesz ügyfélfogadás 
a szerkesztőségben (Fortuna 
Park 2/A).
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