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A járdán is parkolnak Csíkszereda központjában. Nem tartják be a szabályokat

Több mint fél éve nincs fizetéses parkolás Csíkszeredában

Fórum
Olvasóink véleménye
a közügyekről

16. oldal

Több száz 
megvizsgált gyerek
Mintegy hétszáz óvodás és is-
kolás általános egészségügyi 
állapotát vizsgálta meg a héten 
a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat öt gyermekgyógyásza, 
akik csíki iskolákban végeztek te-
matikus szűréseket. 

Fizetik a támogatások 
előlegeit
Jövő héten elkezdi a mezőgaz-
dasági támogatások előlege-
inek folyósítását a jogosult 
gazdák számára a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA). 

Lomtalanítás több 
csíki településen
Őszi lomtalanítási akciót tarta-
nak az Eco-Csík Kft. regionális 
hulladékgazdálkodási vállalat 
kiszolgálási területén október 
17. és 31. között – számolt be ér-
deklődésünkre Pál Tamás.

Csíksomlyón 
a Brassói mise
Erdély több évszázados egyházi, 
zenei és nyelvi sokszínűségére 
reflektál a Luther Márton által 
elindított mozgalom ötszázadik 
évfordulójára az a mű, amely öt 
kortárs zeneszerző tollából szüle-
tett. Vasárnap mutatják be a csík-
somlyói kegytemplomban.

A MAC érkezik 
Csíkszeredába
Az elkövetkezendő napokban 
sem fognak unatkozni a csíki 
hokiszurkolók, a Sportklub négy 
nap alatt három találkozót ját-
szik hazai pályán. Ma este a MAC, 
holnap este a Vienna farmcsa-
pata, hétfőn este pedig a Brassó 
lesz az ellenfél.
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Szélmalomharc 
a szemetelőkkel
A hulladékgazdálkodás-
sal megbízott Eco-Csík Kft. 
munkatársai rendszeresen 
kitakarítják a hulladékgyűjtők 
környékét. Azonban mintha 
szélmalomharcot vívnának.

2.

Rend helyett rendetlenség jellemzi a csíkszeredai 

parkolási helyzetet, amióta tavasszal hatályon 

kívül helyezték a fizetéses parkolási rendszer 

szabályzóját, és nem kell fizetni. A város vezető-

sége dolgozik a megoldáson, egy közigazgatási 

per is indult, amely viszont lassan halad.
3.

Egyetlen medve ártalmatla-
nítására sem adott még en-
gedélyt a környezetvédelmi 
tárca, holott a vonatkozó 
miniszteri rendeletet már 
szeptember elején kibocsá-
tották. A Hargita megyei 
vadászegyesületek közel 
50 medve kilövésére kértek 
engedélyt, ám választ még 
senki sem kapott, a tétlen-
ség közben pedig folyama-
tosan nő a vadkárok száma.

Szépvízen tizedik, 
Csicsóban pedig első 
alkalommal szervez-
nek káposztavágást 
és ahhoz kapcsolódó 
rendezvényt a hétvé-
gén. Az események 
okán arra voltunk 
kíváncsiak, milyen 
múlttal rendelkezik és 
milyen jövője lehet a 
káposztatermesztés-
nek Csíkszéken.
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Eredmény nélküli ígéretekKözös ünnep a káposztavágás

Petőfi Sándor u. 13. sz.

0742-021013

Kossuth Lajos u. 22–24.

0742-169630

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

*teljes szemüvegrendelés esetén.
Részletek az optikában.

Régi szemüvegét beszámítjuk!*
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