
Csíkszék napilapja

Gyorsabbak és plusz 
pénzt sem kérnek

Csíkszeredában is 
vetítik a Viszkist

Bár kevés szakterületet 
fednek le, a Hargita megyei 
egészségügyi hálózatban 
több olyan szakorvosi ma-
gánrendelő működik, amely 
szerződésben áll az egész-
ségbiztosítási pénztárral. 

Kétszer is vetíteni fogják jövő 
héten a Viszkis rabló néven 
elhíresült, csíkszeredai szüle-
tésű Ambrus Attila történetét 
feldolgozó filmet Csíkszere-
dában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában.

3. 5.

Másod- és harmadfo-
kú árvízkészültséget 
rendelt el az Orszá-
gos Hidrológiai és 
Vízgazdálkodási In-
tézet (INHGA) az Olt 
vízgyűjtő területéhez 
tartozó több Hargita, 
Kovászna és Brassó 
megyei folyóvízre. 
Gyergyószárhegyen 
portákat árasztott el 
a víz kedden délután.

Nem leplezi már 
tovább a hó a 
mocskot az uta-
kon és járdá-
kon, az olvadás 
miatt a hóta-
karót különféle 
széttaposott 
hulladék váltotta 
a csíkszeredai 
közterületeken. 
És rengeteg ku-
tyaürülék. 

2.2.

Vörös jelzésű árvízriadó Hargita megyéreElolvadt a hó, előkerült a szemét

2018. március 14., szerda  XIII. évfolyam, 50. szám  16 oldal  szabadeladásban: 2 lej

Kitolta a nyugdíjazási 

korhatárt, és egy sor 

olyan módosítást veze-

tett be legutóbbi ülésén 

a Romániai Református 

Egyház Zsinata, amely-

lyel az egyre súlyosbodó 

lelkészhiányt próbálja 

ellensúlyozni. A hiány va-

lamennyi erdélyi magyar 

történelmi egyházban 

gondot okoz, a tenden-

cia alól Hargita megye 

sem kivétel. Alcsíkon és 

Felcsíkon csupán egy-

egy református lelkész 

szolgál, így nagyon sokat 

kell utazniuk.

Egyre súlyosabb probléma a paphiány

Csíkszéken a reformátusok száma mindössze háromezerre tehető, ezért a térségben csupán négy református lelkész szolgál

A református egyház átszervezésére volt szükség a lelkészhiány miatt, ami már a katolikus egyházban is érezhető

4.

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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FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Hétvége
A Csíki Hírlap 

péntekenként megjelenő
színes melléklete.




