
Bár Dorin Floreával egyeztek meg szerdán 

a szülők abban, hogy folytatják a párbeszé-

det, pénteken mégis Claudiu Maior, a pol-

gármester tanácsadója fogadta őket. Maior 

újabb tárgyalást ígért, amelyre a prefektust is 

meghívnák. Közben szombaton imaliturgiát 

tartottak a Keresztelő Szent János plébánia-

templomban, ahol a magyar kormány képvi-

selői és Hargita és Kovászna megyei tanács-

elnökei is részt vettek . 

Florea nem ért rá, Maiort küldte

A polgármesterhez érkezőket Cosmin Blaga sajtószóvivő tessékelte be

Hétfőtől városszintű 
lomtalanítás
Kissé szigorított a marosvásár-
helyi városháza a ma kezdődő 
tavaszi nagytakarításon: csak 
a megszabott időpontban szál-
lítják el a kitett hulladékot, akik 
később helyezik ki a szemetet, 
pénzbírságra számíthatnak. 2.
Nem a vécébe, 
derítőgödörbe esett
Tévéállomások és az Agerpres 
központi hírügynökség is arról 
adott hírt, hogy a Szásznádas-
hoz tartozó Cikmántorban, a he-
lyi iskola udvarán egy előkészí-
tő osztályba járó hétéves kislány 
az iskola régi vécéjébe esett. A 
megyei tanfelügyelőség cáfolja, 
hogy vécéről lenne szó, azt azon-
ban elismerik, hogy egy emész-
tőgödörbe esett. 4.
Egyesültek 
a nacionalisták
Az egyesülésről döntött a Nem-
zeti Erő Párt és az Egyesült Ro-
mánia Párt szombaton Maros-
vásárhelyen tartott közös ülésü-
kön. A nacionalista politikai pó-
lus a következőkben dönt a po-
litikai platformról és a kongresz-
szus időpontjáról. 5.
Szünetig tartották 
a lépést

Tisztesen helytállt a CSBT Ale-
xandria elleni kiszállásán a Ma-
rosvásárhelyi Sirius KK, mégis a 
mérkőzés második felidejében 
alulmaradt az esélyesebb hazai-
akkal szemben. 8.

Katolikus iskola: tárgyalóasztalhoz ülhetnek a döntéshozók

Cseh Tamás-est Reménykeltő győzelem 
a Chiajna ellen
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Év elején legtöbbünk meg-
tervezi a következő idősza-
kot, igyekszik az új esztendő-
ben jobban, hatékonyabban, 
a múlt tapasztalatát figye-
lembe véve a maga számára 
tetszetősebben élni. Új dol-
gokat bevezetni, kipróbálni 
vagy a régi, de helytelen szo-
kásokon változtatni az élet 
minden területén lehet, így a 
kertészkedés terén is.

Az állami keret bőví-
tésére számít a Ma-
ros megyei önkormány-
zat, ahhoz, hogy bank-
kölcsönt vehessen fel a 
Transilvania Repülőtér 
kifutópályájának újjáépí-
téséhez. Ám addig sem 
ül tétlenül, amíg ez meg-
történik, saját költség-
vetéséből fog hozzá az 
építkezéshez.

Permakultúrás kertészkedésKimerült az országos hitelkeret
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Cseh Tamás énekes-dal-
szerző emlékét idézi A 
rajtammaradt télikabát 
című előadóest, amelyet 
Marosvásárhelyen is be-
mutatnak a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron 
Színház  művészei.

Fordulatos mérkőzésen megszerez-
te idei első győzelmét a kiesés el-
kerüléséért küzdő Marosvásárhelyi 
ASA, a labdarúgó 1. liga alsóházi rá-
játszásának 2. fordulójában 2–1-re 
nyert a Concordia Chiajna ellen. 
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