
Több mellszobrot állítanának és néhány utcát ne-

veztetnének el a városban a marosvásárhelyi pro-

testáns felekezetek a reformáció 500. évfordulója 

alkalmából. A Vártemplom udvarán Kálvin János 

és Károli Gáspár büsztjét készülnek felállítani ez 

év október 14-én. Amennyiben viszont nem siet-

nek kéréseik fenntartásával, könnyen megeshet, 

hogy kifutnak az időből.

Szoborállítással ünnepelnének

A tervek szerint a Vártemplom udvarán két mellszobrot állítanak fel október közepén

Folyamatosan, 
okosan sportoljunk

Szervezetünk nem a magas szin-
tű teljesítménysportra született 
– állítja Kelemen István magyar-
országi természetgyógyász. En-
nek ellenére a szakember senkit 
nem próbál lebeszélni a verseny-
sportról. Kelemen a fokozatos-
ság elvét, a napi testedzéseket is 
fontosnak tartja. 6.
Tlejes értékű élet 
betegen is
Marosvásárhelyen szerveztek 
először tábort kifejezetten a ge-
rincferdülésben (szkoliózisban) 
szenvedő gyerekek és fiatalok 
számára. A tavalyi sikerre ala-
pozva idén második alkalommal 
is lehetőséget biztosítanak a kór 
által érintettek számára a kikap-
csolódásra, motivációra. 2.
Hosszú hétvége 
a kánikulában

Zárva lesznek a közhivatalok hét-
főn és kedden, kevesebb autó-
busz fog közlekedni, de a stran-
dolásnak és a szabadtéri progra-
moknak kedvező időjárás lesz az 
előttünk álló hosszú hétvégén. 3.

Új utcaneveket is szeretnének a reformáció ötszázadik évfordulójára

A visszatérő 
hörgőgyulladások

16.
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15.

Dorin Florea marosvásárhe-
lyi polgármester és Claudiu 
Maior volt alpolgármester 
korrupciós ügyében a bűn-
vádi eljárás folyamatának el-
indításáról döntöttek tegnap 
a Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) illetékes ügyészei. 
A városvezető ellen hivatali 
visszaélés és illetéktelen ha-
szonszerzés a vád – emlé-
keztetett a DNA közleménye. 

Évekig nagy varro-
dákban dolgozott 
mesternőként, majd 
termelővezetőként. 
2013-ban eldön-
tötte, hogy kiszáll, 
és egyedül, önálló-
an boldogul. Ismer-
te az anyagokat, tu-
dott varrni, szabni, 
alkotni, és azt hitte, 
mindez elég lesz.

Egyre nagyobb bajban Florea és MaiorMegtapintja az anyagot és alkot

oldal
4.

Az óvodába, iskolába já-
rás elkezdése együtt jár 
a gyermekek nagy része 
számára a légúti megbete-
gedések időszakának kez-
detével. 
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