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Éppen egy hónappal ez-

előtt történt az a baleset, 

amely megrázta a ma-

rosvásárhelyi 7-es isko-

la, de az egész város éle-

tét is: egy hatodik osztá-

lyos kislány kiesett az is-

kola első emeleti ablaká-

ból, az állapota pedig az-

óta is válságos. A baleset 

körülményei azóta sem 

tisztázottak, a rendőrség 

még nyomoz az ügyben. 

A baleset helyszínén, a 

7-es Számú Általános Is-

kolában is nehezen áll 

vissza minden a rendes 

kerékvágásba, de szigo-

rításokat is bevezettek a 

tragédia után.
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3. A 7-es Számú Általános Iskola, ebben a tanintézetben történt a baleset

Ismét erdélyi turné-
ra indult a Petőfi Irodal-
mi Múzeum különleges 
Arany-emlékkiállítása, 
amely egy buszban mu-
tatja be a kétszáz éve 
született író életművét. 
A 200-as Arany-busz a 
Teleki Téka vendégeként 
állomásozik három napig 
Marosvásárhelyen.

Csak a bukaresti piacokra ju-
tott abból a Törökország-
ból származó cseresznyéből, 
amelyben a megengedettnél 
nagyobb mennyiségű növény-
védő  szert mutattak ki. Maros 
megyében, a szakemberek tu-
domása szerint Görögország-
ból származó cseresznyét 
árulnak, amelynek kilogramm-
ja 20 lej alá csökkent.
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Érkezik a 200-as Arany-buszHozzánk nem jutott a fertőzött cseresznyéből

Még nyomoznak Nagy Szidónia ügyében

Visszatér Erdélybe a magyar blues 
koronázatlan királya: szerdán este 
a Form Space-ben, csütörtökön a 
marosvásárhelyi Jazz&Blues Club-
ban lép fel Deák Bill Gyula Artisjus-
díjas énekes és zenekara. 

Kimagasló eredményeket értek el a 
Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub és 
a Mureșul Sportklub birkózói a felnőt-
tek Iași-ban rendezett egyéni orszá-
gos bajnokságán: három dobogós he-
lyezéssel tértek haza. 
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Megfizethetetlen 
az innovatív orvoslás
Elkeserítő helyzetben vannak azok 
a romániai páciensek, akiknek 
újonnan kifejlesztett gyógysze-
rekre, illetve kezelésre lenne szük-
ségük: a pénzhiány és a bürokrá-
cia miatt Romániába többéves ké-
séssel jutnak csak el ezek az or-
vosságok.
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Vásárhelyen lép fel 
a magyar blues királya

Felküzdötték 
magukat a csúcsra

Részletek a 11. oldalon

Egy hónapja kritikus az állapota az iskolai balesetet szenvedett marosvásárhelyi kislánynak

ARCHÍV FELVÉTEL: HAÁZ VINCE
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