
Csíkszék napilapja

2017. november 15., szerda  XII. évfolyam, 220. szám  16 oldal  szabadeladásban: 2 lej

Ami nem ment együtt, az összejött külön-külön  

– írjuk ezt a Bogát Önkormányzati Fejlesztési Tár-

su lás egyik sikertelen pályázata kapcsán, ami vé gül 

részben nyertessé vált. A több felcsíki községet 

összefogó társulás ugyanis sikertelenül pályázott 

községi utak aszfaltozására az Országos Vidékfej-

lesztési Programnál, a pályázatukat azonban külön-

külön benyújtva elfogadta a pályázat kiírója.

Új aszfalt 14,5 kilométeren

Útfelújításra készülnek a Bogát térségben. A beruházás végén Csíkrákos minden utcáját aszfalt fogja borítani

Csíkcsicsó, Madéfalva és Csíkrákos is egy-egy millió eurót költhet útfelújításra

2.

Időskori 
nagyothallás
A hatvanöt év fölöttiek több 
mint hatvan százalékának 
van halláscsökkenése, a kor 
előrehaladtával pedig tovább 
nő ez az arány. Mi okozza az 
időskori nagyothallást?

7.

Szakemberek 
versenye
Egy csíkszeredai csapat is to-
vábbjutott az összesen nyolc-
ezer euró díjazású Erdély Pitch 
esettanulmány-verseny második 
fordulójába. Az ötfős, szakem-
berekből álló csapat az első fel-
adatban a hargitai megyeszék-
hely problémáira és erősségeire 
hívta fel a figyelmet.

Meg kell szokni 
az új órarendet

Habár szeptembertől hétköz-
napokon 15 és 18.30 óra között 
csak úszásoktatásra és edzések-
re lehet használni a Csíki Csob-
banót, ebben az időszakban a 
működtető továbbra is engedé-
lyezi a belépést a vendégek szá-
mára, de csak abban az esetben, 
ha vannak szabad sávok a me-
dencékben. Azt viszont érdemes 
tudni, hogy 14 és 15 óra között 
nem engedik be a vendégeket.

Vezessük be 
a gyerekidőt

Nyafog a gyerek, hisztizik, ve-
szekszik a testvérével – min-
dennapi, az átlagos családban 
előforduló problémák. Ezekre 
a gondokra kínál megoldást a 
kapcsolódó nevelés – állítja Ja-
csó Ágota kapcsolódónevelés-
oktató, aki Csíkszeredában is 
tartott már gyereknevelési té-
mákban képzést  szülőknek.

6.

3.

10.

Nagypolgári lakás, 
tiszti étkezde, Sze-
kuritáté-székhely, 
több bérlakást magá-
ba foglaló épület, majd 
végre, amikor vissza-
került a tulajdonosa 
birtokába, családi ház 
– sok mindent tudná-
nak mesélni a csíksze-
redai Szász Endre és a 
Bolyai utca találkozá-
sánál épült ház falai.

4-5.

A ház, amelyen átvonult a történelem

Öltönyök  már  
290  lej-t l!

AKCIÓS  fér   öltönyök,  zakók,  nadrágok  
a  székelyudvarhelyi 

NORADA  készruhagyárnál

 Nyitvatartás:
hétf t l péntekig  9-17  óra  között

szombaton  9-13  óra  között

Bethlenfalvi  út  225.  szám
Székelyudvarhely,  Hargita  megye
Tel.:  0266-218203,  0266-218353

EGYET  FIZET,  
KETT T  VIHET!

November 13-tól

Előrehozott 
szóbeli: mire jó?
Megoszlik a lapunk által 
megkérdezett tanügyi 
illetékesek véleménye a 
februárra előrehozott szó-
beli érettségi vizsgákkal 
kapcsolatban.

5. Az akció teljes szemüveg rendelés esetén érvényes, december 31-ig.

Petőfi Sándor u. 13. sz.

0742-021013

Kossuth Lajos u. 22–24.

0742-169630

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

%Ahány éves, annyi kedvezményt adunk
a szemüvegkeret árából.

FOTÓ: SÁNDOR CSILLA
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