
Csíkszék napilapja

Lehetőséget jelentő 
ügyeleti központok

Vendégsiker a csíki 
román–magyaron

Az ideálishoz képest jóval 
kevesebb háziorvosi ügyeleti 
központ működik Hargita 
megyében. A központok el-
sődleges szerepe a kórhá-
zak sürgősségi osztályainak 
tehermentesítése.

A többet támadó és maga-
biztosan védekező magyar 
együttes 2–0-ás győzelmé-
vel zárult a tegnap délután 
Csíkszeredában megrende-
zett válogatott labdarúgó-
mérkőzés.

6.9.

Idén nagyobb területre, egyre 
kevesebb számú gazda igényel 
mezőgazdasági támogatást, ezt 
a tendenciát tükrözik úgy az or-
szágos, mint a Hargita megyei 
adatok. Miután szerdán lezárult 
a támogatásigénylési időszak, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség (APIA), valamint a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság tegnap ismertette 
az idei eredményeket.
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Lezárult a támogatásigénylési időszak
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Nem kezdődhet meg 

közelebbről a csíkszere-

dai Kalász lakótelep fel-

újítása, mivel jelentősen 

nőttek az építőipari be-

ruházások költségei. A 

tervező szerint az elmúlt 

időszakban a kormány 

intézkedései, az infláció 

és a munkaerőhiány 

erőteljes áremelkedést 

eredményezett az ipar-

ágban, és ehhez alkal-

mazkodni kell. Emelke-

dett a nyersanyagok ára, 

a megmunkálási díjak, 

illetve a képzett munka-

erő bére.

A vártnál többe kerülő felújítások

 Begyűrűzött az áremelkedés az építőiparba, jóval költségesebbek a beruházások, mint eddig

Elrugaszkodtak az árak az építőiparban, késik a munkakezdés a Kalász lakótelepen

Csíki származású az 
új temesvári püspök
Ferenc pápa tegnap Pál József 
Csaba kanonokot, a Hegyvidéki 
Főesperesség főesperesét, a resi-
cabányai Havas Boldogasszony-
templom plébánosát nevezte ki a 
Temesvári egyházmegye megyés 
püspökévé – közölte a romkat.ro 
portállal Martin Roos püspök, aki 
az új főpásztor beiktatásáig egy-
házmegyei kormányzóként áll a 
püspökség élén.
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Heti tévéműsor
A Csíki Hírlap holnapi számában 
található az e heti 
TV-műsormellékletünk
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1, 2 és 3 szobás új építésű
tömbházlakások eladók

Csíkszereda központjában,
a Kossuth Lajos utca 8. szám alatt.

infoapartamente@irislemn.ro 0745–415016
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