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Harmadik nekifutás-

ra is felkerül a júniu-

si tanácsülés napiren-

di pontjai közé az a 

tervezet, amely alap-

ján névre szóló bérle-

teket lehetne vásárol-

ni a tömbházak közötti 

parkolóhelyekre. Mint a 

közterületekért felelős 

szakigazgatóság igaz-

gatója kérdésünkre el-

mondta, azt szeretnék, 

hogy a céges autókat 

és a külföldről beho-

zott áruba bocsátott 

járműveket kiszorítsák 

a tömbházak közül, s 

ott a lakók parkolhas-

sák autóikat.
oldal
4. Szinte lehetetlen parkolóhelyet kapni esténként a lakónegyedekben, a lakóknak mégsem tetszik az új tervezet

A marosvásárhelyi színitanoda 
diákjai kezdeményezték két év-
vel ezelőtt azt a találkozót, ame-
lyen a Kárpát-medence egyete-
mein színészmesterséget ma-
gyar nyelven tanuló diákok talál-
koznak. Nemcsak ismerkedést, 
találkozást, hanem együttdolgo-
zást, közös műhelymunkákat is 
jelent a MASZIDI, a Magyar Szín-
házi Diáktalálkozó.

A városban hagyo-
mányosnak számító 
sportágakat karolná 
fel az új Marosvásár-
helyi Városi Sport-
klub, amely az elkö-
vetkező két hónap 
alatt körvonalazza a 
2018–2019-es sze-
zonra vonatkozó te-
vékenységét. 
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Találkoznak a magyar színisekFelkarolják a hagyományos sportágakat

Kiszorítanák a céges és az eladó autókat

Kiáltásnak nevezett, tabutémákat dön-
tögető rendhagyó kiállítás sokkolja a 
marosvásárhelyi vár Vargák bástyájá-
ba látogatókat. A sokkoló multimédiás 
tárlat visszavezet egy ideig a létezés 
eredetéhez és értelméhez.

Ha túrázni indulunk, ne etessük 
a medvét, ne próbáljuk lefényké-
pezni, és ha a nagyvad  észrevesz 
bennünket, lehetőleg ne essünk 
pánikba, lassan hátráljunk, őriz-
zük meg nyugalmukat.
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Sikertelenül 
provokált Pașcan
Románia fejleszteni akarja kap-
csolatait valamennyi szomszéd-
jával, Magyarországot is beleért-
ve, senkivel sem akar „háborús-
kodást és csatározást” – hangoz-
tatta Teodor Meleşcanu külügy-
miniszter hétfőn a bukaresti kép-
viselőházban egy Maros megyei 
képviselő interpellációjára rea-
gálva. 
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Hangos kiáltás 
a családokért

A medve nem cukiság, 
nem helyi sztár

Részletek a 11. oldalon

Kolozsvár és Nagyvárad után Marosvásárhelyen is a tömbházak körüli parkolók bérbe adását tervezik

FOTÓ: HAÁZ VINCE
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