
Csíkszék napilapja

Elkerülhetetlen 
megszorítások

Fizetésemelés már 
márciustól

Elbocsátásokra lesz szük-
ség a Hargita megyei tan-
intézetek egy részében, 
mert a fejkvóta alapú fi-
nanszírozás nem elegendő 
a bérköltségek fedezésére 
az év végéig. 

Jelentősen nő az orvosok és 
asszisztensek fizetése március-
tól. A miniszter bejelentése sze-
rint 70-től 173%-ig terjed a bér-
emelés mértéke, így szakágtól 
függően akár havi 4000 eurót 
is kereshetnek egyes orvosok.

10.4.

Ma van a húsvétot 
megelőző negyven-
napos böjt első nap-
ja, hamvazószerda. 
Pirosbetűs ünnepe 
ez a római katolikus 
egyháznak. Tegnap 
volt húshagyókedd, a 
farsang utolsó napja 
– a név a böjt kezde-
tére utal, hiszen ezen 
a napon még lehet 
húst fogyasztani. 

Bikaütést tartottak 
tegnap az impéri 
hídon, így a Kászo-
ni-medencében is 
lezárult a farsangi 
időszak. A jelentős 
múlttal rendelkező 
eseményen száz 
községbeli ha-
gyományőrző és 
számos érdeklődő 
közösen temette el 
a telet.

2.5.

Ma van nagyböjt első napjaBikaütés a Kászoni-medencében
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Másfél millió lejt kü-

lönítettek el idén a 

csíkszeredai Pacsirta 

sétány rendezésére. 

Gyors beavatkozásról 

van szó, amely nem 

terjed ki a teljes öve-

zetre, egyik tönkrement 

utca viszont megújul-

hat, és új parkolóhelyek 

is lesznek. Jelenleg le-

hangoló látványt nyújt 

a Pacsirta sétány felső 

részén, a Testvériség 

sugárúti 22–24–26-os 

számú tömbházak mö-

gött a Nárcisz sétány-

hoz vezető mellékutca. 

Új arculat a Pacsirta sétányon

Kátyúk, pléhgarázsok a csíkszeredai Pacsirta sétányon. Megváltozik a helyzet

Garázsbontás is lesz, idén szeretnék befejezni a munkát az elhanyagolt csíkszeredai utcában

Tervek Csicsóban

14 millió lejből 10 kilométernyi 
községi utat aszfaltozhatnak le 
Csíkcsicsó községben a következő 
években, két pályázat révén. A tel-
jes községi úthálózat 95 százaléká-
nak aszfaltozása mellett az európai 
út mentén járdát is kiépítenének. 

6.

3.

Petőfi Sándor u. 13. sz.
0742-021013

Kossuth Lajos u. 22–24.
0742-169630

SZEMÉSZET-OFTALMOLOGIE

Részletek az optikában.

Minden napszemüvegre

50% KEDVEZMÉNY, amíg a készlet tart. 
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