
Újra meghallgatva a repülőtér felújításában részt 

vevő szakértők véleményét, fenntartom koráb-

bi álláspontomat, hogy bármennyire is szeretnénk 

túllenni a felújításon, nem sürgethetjük a munká-

latokat, mert ez a minőség kárára menne – nyilat-

kozta lapunknak adott interjújában Péter Ferenc. 

A Maros Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke azt is 

elmondta, hogy a nagyvárosi övezet érdekében 

szeretne eredményesen együttműködni Dorin 

Florea marosvásárhelyi polgármesterrel.

„Nem sürgethetjük a munkát”

A minőség kárára menne a kifutópálya felújításának idő előtti folytatása – vélik a szakértők

Épül a Kolozsvár–
Vásárhely-sztráda

A jövő év végére elkészülhet az 
észak-erdélyi autópálya Kolozs-
vár és Marosvásárhely közötti 
része a nagyberuházások alaku-
lását figyelemmel kísérő Infrast-
ruktúráért Egyesület (Asociaţia 
Pro Infrastructură) szerint, 
amely légi felvételt készített az 
építőtelep egy részéről. 2.
Alkotmányossági 
kifogás iskolaügyben
Alkotmányossági kifogást emelt 
kedden két jobboldali ellenzé-
ki párt a marosvásárhelyi ró-
mai katolikus gimnázium újra-
alapításáról szóló törvényterve-
zet ellen, az óvás előterjesztői 
pedig nacionalista szólamokkal 
támadták Magyarországot, az 
RMDSZ-t és az azzal együttmű-
ködő bukaresti szociálliberális 
kormánykoalíciót. 5.
Ahány menyasszony, 
annyi smink

Nincs két egyforma menyasz-
szony, így két egyforma smink 
sincs – állítja Kovács Krisztina 
kozmetikus. Nem csak a stílus, 
az egyéniség, az igények, de az 
arc, a szem, az ajkak formája is 
eltér, és persze a hajszín, sőt sok 
esetben a dekoráció is megha-
tározza, milyen lesz az összkép. 
Mivel lassan a nyári esküvőjüket 
szervező menyasszonyok azon 
gondolkodnak, hogyan kell majd 
kinézniük a nagy napon, smink-
trendekről és sminktippekről ér-
deklődtünk, hogy megosszuk ve-
lük, amit megtudtunk. 6.

Péter Ferenc a repülőtérről, a turizmusról és a centenáriumi évről

Felpezsdíti az üzletet
A virágárusok a Valentin-nap nagy 
nyertesei, de az éttermek, az aján-
dékboltok, a mozik és az ékszeré-
szek sem panaszkodhatnak – pe-
dig Magyarországon ez a legke-
vésbé elfogadott ünnep, csak a la-
kosság 40 százaléka lepi meg pár-
ját ezen a napon.
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Új szakaszba léphet 
idén a marosvásárhelyi 
jégkorongozás, miután 
a Székelyföldi Jégko-
rong Akadémia felvál-
lalta a városban mos-
toha körülmények kö-
zött működő sportág 
ügyét, és a tervek sze-
rint ősszel beüzemel 
egy nagyméretű sátor-
tetős műjégpályát.

Bár sokan azt hinnék, 
hogy a szerelmesek 
napján történik a leg-
több lánykérés, a ta-
pasztalat mást mond. 
Nálunk inkább kará-
csony, szilveszter kör-
nyékén a legnagyobb 
a kereslet a foglaló-
gyűrűkre, Bálint-napra 
meg inkább divaték-
szereket kapnak a nők. 

Erőfeszítéssel a jégkorongértBálint-nap az ékszerésznél
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