
Mindenki volt vagy lesz 
az élete folyamán náthás, 
sokat is beszélünk erről 
a betegségről, mégis sok 
tévhit is tartja magát vele 
kapcsolatosan. 
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Heti tévéműsor
Huszonkettő tévécsatorna
heti kínálata

Őszi szezonbetegség: 
a nátha

Elkészült az intelligens megyék térképe, amely-

re Maros megye csak azért került fel, mert 

Dicsőszentmártonban költséghatékony és kör-

nyezetbarát közvilágítást működtetnek. Mit fed 

a smart city kifejezés, miért jó, ha ilyen telepü-

lésen élünk? Megkérdeztük a városházát, hogy 

Marosvásárhely mennyire intelligens, és mit tesz 

annak érdekében, hogy azzá váljon.

Csak Dicső van a térképen

Marosvásárhelyen is részben környezettudatos közvilágítás működik, de van még tennivaló, ha intelligens város akar lenni

Megünneplik 
a reformációt

A Maros megye területén mű-
ködő négy református egy-
házmegye közös reformációi 
ünnepséget tart október 14-én, 
szombaton, együtt ünnepelve a 
reformáció 500. évfordulóját. 2.
Gyenge almatermés 
Maros megyében

A vártnál 60-70 százalékkal 
gyengébb az almatermés Maros 
megyében a virágzáskor beállt 
tavaszi fagy miatt – nyilatkozta 
kedden a Maros Megyei Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság aligazgatója, Ileana 
Guşatu. 4.
Hazai pályán 
javíthatnak

Első hazai bajnoki mérkőzésére 
készül a Marosvásárhelyi Maros 
KK: a Nemzeti Liga második for-
dulójának pénteki nyitányán a 
Goran Martiniccsal felálló SCM 
U Craiovát fogadja. A nehéznek 
ígérkező összecsapásról szerdán 
délután sajtótájékoztató kereté-
ben beszéltek. 8.

A megyeközpont lemaradt az intelligens városok országos listájáról
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A hétvégére és jövő hét elejére enyhe felmelegedést és napsütést 
jósolnak a meteorológusok, a túrázók és kirándulók pedig még 
használhatják az infrastruktúrát.

Sokat hallunk a globális felme-
legedésről és annak hatásairól. 
De vajon mit tehetünk környeze-
tünk védelméért amellett, hogy 
külön gyűjtjük a műanyag palac-
kot, s nem szemetelünk? Olyan, 
környezetünkben élő szemé-
lyeket kérdeztünk, akik pozitív 
példával járnak elöl, s el tudják 
mesélni, hogy nem ördöngösség 
kissé „zöldebb” életvitelt élni a 
hétköznapokban itt, nálunk is. 

Tavaszias napok következnekKörn yezettudatos tippek

oldal
3.

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

6 4 2 3 8 0 6 0 0 0 0 6 9

1 7 1 96




