
Több településen vihar tombolt az utóbbi két 

nap folyamán. A szél több helyen fákat dön-

tött ki, károkat okozva, vagy forgalmi dugót lét-

rehozva. Csütörtökre valóságos tél köszön-

tött be. Maros megye nagy részén havazott, 

a magasabban fekvő területeken meg is állt a 

hó. Egész Romániában és Magyarországon is 

rendkívüli időjárás uralkodik.

Visszatért a tél a megyében

A hóesés megkínozta a virágzó gyümölcsfákat, bár még nem biztos, hogy tönkre is tette a termést

Újabb Critical Mass

Szombaton a Föld napja alkal-
mából Marosvásárhelyen ismét 
megszervezik a hagyományos-
nak számító Critical Mass kerék-
páros rendezvényt és felvonulást. 
A bringásokat vasárnap 13 órá-
ra várják a főtérre, a felvonulás 18 
órakor kezdődik. Több mint ötszá-
zan jelezték, hogy ott lesznek. 2.
Kibédi hétköznapok 
fényképeken

A tárlat anyaga Kibéd telepü-
lés hétköznapjaiba nyújt betekin-
tést, ad ízelítőt változatos életké-
peken és tájrészleteken keresztül. 
Az évente más-más tájegységen 
szervezett fotótáborok elsődleges 
célja a még meglévő, múltat idé-
ző építmények, tárgyak, motívu-
mok, mesterségek, élethelyzetek, 
tájak megörökítése. 6.
Székelyföld keresi 
a helyét

Április 20–22. között zajlik a har-
madik Székely Kongresszus, 
amelynek helyszínéül a Sapientia 
EMTE marosvásárhelyi és csíksze-
redai kara, valamint az egyetem 
sepsiszentgyörgyi tagozata szol-
gál. A konferencia 20–24 szekció-
jára ezen a három helyszínen kerül 
sor. Marosvásárhelyen a társada-
lom állapota, valamint a nyelvi jo-
gok kapják a főszerepet. 6.

Tizenkét település csaknem háromezer-ötszáz lakosa maradt villanyáram nélkül
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Tavaly év végén módosult 
az építkezési engedélyek 
kibocsátását szabályozó 
törvénykezés. A lakóházak, 
gazdasági melléképületek, 
bekerítésen kívül bármi-
lyen építkezésre vonatko-
zó engedélyeket a polgár-
mester által a terv alapján 
a megyei tanács szaktes-
tületétől igényelt jóváha-
gyás alapján állíthatták ki.

Nem szeretné, ha folytatód-
na az eddigi gyakorlat, mi-
szerint a megye mindegyre 
beleszólna a város dolgaiba. 
„Az utóbbi években azt lát-
tuk, hogy mindenki Maros-
vásárhely gondjaival foglal-
kozott. Ezentúl legyen vilá-
gos: Marosvásárhelyért én 
és az általam kinevezendő 
csapat vállal felelősséget” – 
szögezte le Vass Levente.

Mocorog az építkezési kedv Vass nem kér az atyáskodásból
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Keresztalja
Hetente megjelenő
vallási melléklet

16-17. oldal
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