
Ioana Brannak, az ifjú-

sági és sportminiszté-

rium vezetőjének kül-

dött vaskos paksamé-

tát a Progym vezetősé-

ge kedden. Ebben tár-

ják fel a miniszternek a 

romániai jégkorongbaj-

nokság elődöntője kö-

rüli hercehurcát, és azt, 

hogy álláspontjuk sze-

rint a Román Jégkorong 

Szövetség (RJSZ) sa-

ját szabályzatát soroza-

tosan megszegi. A jég-

korongszövetség szá-

mos levélváltás után 

sem tűzte ki az elődön-

tő mérkőzéseinek új 

időpontját.
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3. Tétlenség. Levelezés zajlik, meccsek nem

Csaknem ötéves 
csúcsra hágott az inf-
láció, miután február-
ban a fogyasztói árak 
4,7 százalékkal voltak 
nagyobbak a tavalyi 
év második hónapjá-
hoz mérten – derül ki 
az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. 

Alighogy véget ért a Gyer gyó-
szentmiklósi fitneszmaraton, 
máris a következőn gondolko-
dik a házigazda Body House 
vezetője. Ha semmilyen aka-
dályba nem ütközik a szerve-
zés, 2019 márciusában tartják 
a rendezvény jubileumi kiadá-
sát – jelentette ki lapunknak 
Bencze Katalin.  A hétvégi. ki-
lencedik maratoni torna sikere 
ad  ehhez lendületet.
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Tovább nőttek a fogyasztói árakMár készülnek a következő tavaszra

A miniszterhez fordult a Progym

„Jó üzlet” 
magyarnak lenni

Bepótolják 
a próbavizsgákat
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Érdemes 
e-cigarettára váltani?
A hagyományos értelemben vett 
dohányzáshoz képest mennyi-
re káros a szervezetre az elekt-
romos cigaretta, amely a térsé-
günkben is egyre inkább elterje-
dőben van – ennek a kérdésnek 
jártunk utána szakember, illetve 
elektromos cigarettát használók 
megkérdezésével.
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2018. március 14., szerda  IX. évfolyam, 50. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

A Brassó már befejezte az Erste Ligát, de még mindig nem lehet tudni, mikor lesznek meccsek

Részletek a 9. oldalon

Világszerte megmutat-
nák a Kárpát-medencé-
ben működő vállalkozá-
sok gazdasági teljesítmé-
nyét, fejlesztéseit, ter-
mékeit.

Még ebben a hónapban be kell pó-
tolni az elmaradt képességfelmérő 
próbavizsgákat azokban a taninté-
zetekben, amelyekben bojkottálták 
ezeket a tiltakozó pedagógusok. 

FOTÓ: GECSE NOÉMI
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