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MOZGALOM INDULT A KORONKÁRA TERVEZETT PANELLAKÁSOK ELLEN

Lakossági összefogás 
a tömbházmentes faluért

Erdély-szerte közismert jelenség, hogy a nagyvárosok vonzáskörzetében 
található falvak előbb-utóbb urbanizálódnak: jobb esetben egyfajta kertvá-
rossá válnak, azonban számos ingatlanfejlesztő faluképromboló panelek 
felhúzásával hozná ki a maximumot befektetéséből. Hasonló történhet Ma-
rosvásárhely szomszédságában is, ám a koronkaiak nem hagynák annyiban: 
Tömbházmentes Koronka néven mozgalom indult a községközpontban a tele-
pülés vidéki arculatának megőrzéséért. A faluban lakossági fórumot is szer-
veztek, amelyen a megjelentek egyhangúlag az erőltetett urbanizáció ellen 
foglaltak állást. A tanácsosok nemmel szavazást ígérnek.  4.»

Görbe tükör. Családi házak közé építenének hat, egyenként öt-ötszintes panelt a Marosvásárhely mellett található faluban

Megrohamozzák 
az új oltópontokat
Ismét magasabb sebességbe 
kapcsoltak az illetékesek a koro-
navírus elleni oltási kampányban:  
mától újabb 130 oltópont nyílik, 
amelyekben a Pfi zer vakcinájával 
oltanak. A regisztrációs lehetőség 
szombaton indult be, és hatalmas 
az érdeklődés.  5.»

Bajos schengeni 
csatlakozás
Hangos kampányba kezdett a 
kormány Románia mielőbbi, lehe-
tőleg még idei schengeni csatla-
kozása érdekében, de elemzők 
szerint nincs realitása az övezet 
gyors bővítésének. Barabás T. 
János, a budapesti Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet vezető elemzője 
lapunk megkeresésére arra em-
lékeztetett: az uniós tagállamok 
parlamentjeinek sorra meg kell 
szavazniuk a bővítést, ami akár 
évekig is elhúzódhat.  6.»

Újabb magyar 
sztráda Erdély felé
Hamarosan megkezdődik a terü-
letszerzés, nyáron már a kivitele-
zési közbeszerzés is megjelenhet 
az M49 autóút Mátészalka és 
Ököritófülpös közötti szakaszára, 
jelentette be Palkovics László 
magyar innovációs és technoló-
giai miniszter pénteken Szat-
márnémetiben. 2010 óta már két 
négysávos út épült meg Erdély 
felé, ez lesz a harmadik.  6.»

Magyar előkészítő
indulhat Fenesen
Összegyűlt a minimális gyermek-
létszám a szászfenesi magyar 
előkészítő osztály beindításához 
– közölte az RMDSZ. Az ország 
legnagyobb, Kolozsvárral gyakor-
latilag összenőtt községében 
továbbra is várják a beiratkozási 
kérelmeket, hogy minden zök-
kenőmentesen történjen, és biz-
tosan beindulhasson a magyar 
osztály.  4.»

 » „Őslakosok” 
és betelepül-
tek, magyarok 
és románok, az 
RMDSZ és a vele 
gyakran szem-
ben álló pártok 
képviselői egy-
ségesen állnak ki 
a falukép módo-
sítása ellen.
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Immunerősítés, 
hiánypótlás – Vitaminszedés
járványhelyzetben  3.»

Átvette a Hit pajzsa díjat Jakab
Gábor kolozsvári plébános 7.»

Filmet forgatnak 
az Uz Bencéből 
a Hargitán  9.»
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