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Régen kifejezetten 

népszerűek voltak a 

marosvásárhelyi forrá-

sok, sokan rendszeresen 

onnan szállították haza 

a frissítő, hideg ivóvizet. 

Mára kissé megkopott 

varázsuk, a palackozott 

ásványvizek elterjedése 

miatt. A megyeszékhe-

lyen évente kétszer, a 

megye többi településén 

évente egyszer ellenőr-

zik a közegészségügyi 

hatóság szakemberei a 

források, közkutak vizét. 

Tavaly megyeszerte a 

megvizsgált vizek tíz 

százaléka volt egészsé-

ges és iható. 
oldal
3. A marosvásárhelyi Predeal utcai Királykút forrásvize alkalmas fogyasztásra

Közel fél év elteltével a 
Tragumurák néven elhíresült 
botrány kirobbanása után sem 
szerződtetett szinkrontolmácsot 
Marosvásárhely polgármesteri 
hivatala. Az önkormányzat bár-
mikor meghirdetné a magyar–
román fordítói szolgáltatásra 
a versenytárgyalást, azonban 
mindaddig nem teszi meg, amíg 
legalább egy személy nem jelen-
ti be részvételi szándékát.

Értesít a Facebook, hogy egyik 
ismerősünk megjelölt egy vi-
deóban, mi kíváncsiak vagyunk 
arra, vajon milyen videó az, rá-
kattintunk. A videó nem indul el, 
de profilunk már meg is fertő-
ződött, sőt onnantól mi is fertő-
zünk másokat. De mit tehetünk 
ellene? Szakembertől kérdez-
tük, hogyan kerüljük el a víru-
sokat, és mit tegyünk, ha mégis 
sikerült megfertőződni.

oldal
4.

oldal
2.

Mit tehetünk a Facebook-vírus ellen?

Kevés megyei forrás, közkút vize iható

Ma este a házigazda Oroszország 
és Szaúd-Arábia mérkőzésével 
kezdetét veszi az év sportese-
ménye, a labdarúgó-világbajnok-
ság, amelyen ezúttal is 32 ország 
válogatottja vesz részt.

oldal
10.

Az utolsó pár méteren 
vannak a marosvásárhelyi 
reptéren végzett felújítási 
és fejlesztési munkálatok, 
s ezek átadása június 21-
én történik meg. 

oldal
2.

Ötösfogat 
a világbajnoki címért

Átadják a reptéri 
munkálatokat

Részletek a 11. oldalon

A májusban készített ellenőrzések alapján Marosvásárhelyen három helyen találtak kólibacilust

6. oldal

Egészségünkre

Hetente megjelenő
tematikus rovatunk

Még mindig keresik a fordítót
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