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Határidő 
a hónap végéig

Törvénytelennek minősítette mind a két, a két-

nyelvű utcanevekre vonatkozó marosvásárhelyi 

önkormányzati határozatot a prefektusi hivatal 

és kérte, hogy 30 napon belül vonják vissza azo-

kat. A Szabad Emberek Pártja nem hajlandó ezt 

megtenni, a Közigazgatósági Bíróságon, s ha kell 

a Strasbourgi Emberjogi Bíróságon is megvédi 

határozatát.

Prefektusi vétó a táblákra

Ez még megengedett, igaz csak irányjelző-, nem utcanévtábla

Petőfi-szobor lesz 
Marosszentgyörgyön
Szombaton délután 2 órai kez-
dettel Marosszentgyörgyön 
leleplezik Petőfi Sándor szobrát, 
amely a település első magyar 
köztéri emlékhelye lesz (egyhá-
zi és román vonatkozású már 
ugyanis van). A jelentős rendez-
vényre a helyiek mellett magyar-
országi tisztségviselőket is vár-
nak. Jelen lesz a település név-
adójáról elnevezett lovagrend, a 
Visegrádi Szent György Lovag-
rend marosszéki priorátusának 
képviselete is. 2.
Szeretetszolgálat 
a közösség vállán

Marosvásárhely központi ré-
szében egy újonnan vásárolt 
ingatlanba költözött a Telefonos 
Szeretetszolgálat, és közössé-
gi szervezetként munkálkodnak 
azért, hogy krízishelyzetben lévő 
személyeken azonnal tudjanak 
segíteni. Sajó Norbert, a Telefo-
nos Szeretetszolgálat alapítója 
és vezetője szerdán sajtótájékoz-
tatón mutatta be az új székhe-
lyet, és mesélt a nem is olyan 
távoli tervekről. 4.
Vásár, Mikulás-busz 
és korcsolyapálya 

Mától Mikulás-busszal is utazha-
tunk Marosvásárhely utcáin, és 
esténként a karácsonyi díszvilá-
gítást is megcsodálhatjuk. Szer-
da este ugyanis felkapcsolták a 
fényeket és hivatalosan megnyi-
tották a főtéren levő bódékat. 
A Mikulás-busz is berobogott a 
központba, s az első utasok kis 
édességeket is kaptak. 3.

A kétnyelvű utcanevekre vonatkozó határozatok visszavonását kérte a főispán
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Az Országos Gépjármű-nyilván-
tartási Hivatal (RAR) ellenőrzé-
seket végzett országszerte az 
autószervizeknél, hogy megál-
lapítsák, mennyire tartják be a 
működésre vonatkozó műszaki 
előírásokat. Összesen 655 ilyen 
jellegű vállalkozást látogattak 
meg országos szinten október 
15. és november 3. között. Két 
és félszáz egység működését 
állították le időlegesen.

Az emlőrák kialakulását nem 
lehet megelőzni, de életet 
menthet, ha időben felfe-
dezik, korai stádiumában 
diagnosztizálják. Mellrákszű-
résről, az emlőrák diagnosz-
tizálásának lépéseiről, illetve 
tévhitekről és kockázati té-
nyezőkről beszélgettünk dr. 
Baróti Beáta Ágota marosvá-
sárhelyi radiológus főorvos-
sal, egyetemi adjunktussal.

Bezártak kétszázötven gépjárműjavítótA mellrák nagyrészt fájdalommentes
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Tovább súlyosbodott a 
Marosvásárhelyi Maros 
KK anyagi helyzete, mi-
után két volt játékosa a 
klub fizetésképtelenségé-
nek megállapítását kérte. 
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