
Marosvásárhely volt már potenciálisan a sport 

és a szabadidős kikapcsolódás városa, felme-

rült, hogy az IT-szektor erősítésével amolyan 

erdélyi Szilícium-völgyként jelenítse meg magát, 

okos- és fenntartható város víziója is létezik, és 

egy lehetséges fejlesztési irány az egészségügy 

is. A lehetőségeken túl a konkrétumokra voltunk, 

vagyunk kíváncsiak.

Merre tovább, Marosvásárhely?

Egy lehetséges fejlesztési irányt jelenthet az egészségügy is Maros megye központjában

Gyulakután is 
támadt a medve

Kórházba szállították és meg-
operálták azt a hetvenéves férfit, 
akire pénteken Gyulakuta hatá-
rában támadt a medve. 2.
Johannis segítségét 
kéri a néppárt

Az autonómiáról folytatott 
őszinte párbeszéd kezdemé-
nyezésére és moderálására kéri 
Klaus Johannis államfőt Szilágyi 
Zsolt EMNP-elnök. A néppárt 
ifjúsági szervezete eközben a 
székely zászló kitűzésére szólít 
Johannis holnapi székelyföldi 
látogatásakor. 5.
Nem az elhunyt 
vezetett

A járművet egy fiatalember ve-
zette, aki elmenekült a helyszín-
ről. Őt múlt csütörtökön este 
vették őrizetbe, miután kiderült, 
hogy ő okozta a balesetet, majd 
elhagyta a helyszínt. Gondat-
lanságból elkövetett emberölés 
alapos gyanújával folytatnak 
vizsgálatot ellene. 2.

Az orvostudomány köré kellene csoportosítani a város fejlődését

További játékosokra 
van szükség

Játék a tűzzel: nem 
egyszerűen zsonglőr
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A múlt hét végén a Kár-
pát-medencei Öko gaz-
dál kodók Szövetségének 
(KÖSZ) huszonkét tagja 
Kárpátaljáról érkezve a 
megyénkbeli Holtmaros-
ra látogatott, ahonnan 
egy rövidebb, környék-
beli Wass Albert-túrán, 
majd egy hosszabb, a 
Békási-szorosig terjedő 
kiránduláson vett részt.

Néhány maros-
vásárhelyi tan-
intézetben már 
elkezdődtek a 
felújítási munká-
latok, a többiben 
ezután fognak 
neki. A megye-
központban ösz-
szesen 8 millió 
lejt fordítanak 
erre a célra.

Lókolbász, diktátor-csésze és Julcsi-nótaIskolafelújítás kezdődik Marosvásárhelyen
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A brassói edzőtáborban 
lejátszott első barátságos 
mérkőzésén, szombaton a 
Marosvásárhelyi ASA 2–1-re 
kikapott az Ilfov megyei CS 
Afumați csapatától.

Török Csongor – ha van ilyen 
– véletlenül találkozott a tűz-
zsonglőrködéssel, beleszeretett, 
s most majdnem szakmájának 
tekinti. A 26 éves csíkszeredai 
tűzzsonglőrrel beszélgettünk.
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