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Kozma Mónika nem tart 

attól, hogy túl sűrűn 

kellene közvetítenie az 

RMDSZ Maros megyei 

és marosvásárhelyi 

elnökei között. A városi 

szervezet új választ-

mányi elnöke – akit 

afféle „egyensúlyozó” 

szerepkörre szántak – 

nem hinné, hogy Péter 

Ferenc és Vass Levente 

ne találná meg a közös 

hangot. Ahhoz azonban, 

hogy az RMDSZ hatéko-

nyan működjön, Kozma 

úgy véli, sokaknak kö-

telező módon le kellene 

vetkőzniük a régi be-

idegződéseket.
oldal
3. Vass Levente és Péter Ferenc beszélget. Sokszor közvetítőre is szükségük van

Tegnap Marossárpatakon barká-
csoltak, ma Krasznán dolgoznak 
a magyar Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkárságá-
nak és a Hello Wood alkotócso-
portnak a munkatársai, akiknek 
célja a helyi közösség bevoná-
sával megszépíteni egy-egy kül-
honi települést. Teszik mindezt 
a 2018-as esztendőre meghir-
detett Külhoni magyar családok 
éve nevű program keretében. 

A Kultúrközi párbe-
széd a kortárs zene 
és költészet tükré-
ben címmel egy új 
projektet indított 
a Yorick Stúdió a 
Nemzeti Kulturá-
lis Alap, a Maros 
Megyei Múzeum és 
a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem 
támogatásával. 
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Kór-Társak a Kultúrpalotában

„Aktívabb vásárhelyi frakció kellene”

Egy műszaki szakértői vélemény 
szerint 16 és fél millió lejre lenne 
még szükség a marosvásárhelyi 
fedett műjégpálya befejezéséhez, 
miután eddig 7 és fél millió eurót 
fektettek be az épületbe.
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Kudarcot vallott Dorin Florea polgár-
mester és csapatának terve, hogy a 
pártváltás nyomán ők adják a prefek-
tust, miután Sorin Lazărt az Aquaserv 
igazgatótanácsa tegnap visszahe-
lyezte vezetői tisztségébe .
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További milliók 
a jégcsarnokra

Meghiúsult 
Floreáék terve

Részletek a 11. oldalon

Kozma Mónika, a városi RMDSZ választmányi elnöke szerint le kellene vetkőzni a régi beidegződéseket

6. oldal

Egészségünkre

Hetente megjelenő
tematikus rovatunk

Közösségépítés községszépítéssel
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