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„Szibériai” világ köszöntött 
be Temesváron

Több száz millió lejes adósságai miatt fi zetésképtelenné vált a temesvári 
távhőszolgáltató, amely előtt tegnap elzárták a gázcsapokat, így több mint 
ötvenezer lakásban, kórházakban, iskolákban nincs fűtés, meleg víz. Domi-
nic Fritz polgármester segítségért kiált, és arra fi gyelmeztet, más városok is 
nagy bajba kerülhetnek. 3.»

Rideg valóság. A temesvári távhőszolgáltató több tízezer ügyfele fűtés és meleg víz nélkül marad a rossz gazdálkodás miatt

Évet értékeltek
a polgármesterek
Az elmúlt időszak eredményeit, 
megvalósításait értékelte ki tegnap 
Soós Zoltán, Marosvásárhely egy 
évvel ezelőtt megválasztott polgár-
mestere, valamint Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy negyedik man-
dátumát taposó elöljárója. Antal 
Árpádnak új kihívással is szembe-
sült az elmúlt időszakban, mivel a 
járvány miatt új törésvonal jelent 
meg a társadalomban.  2.»

Cîţu kisebbségi
kormányt forszíroz
Mégiscsak esély nyílhat a PNL–
USR–RMDSZ-koalíció helyreállítá-
sára, miután egyelőre sem az USR, 
sem a PSD nem hajlik egy kisebbsé-
gi PNL–RMDSZ-kormány parla-
menti támogatására. Klaus Iohan-
nis államfő az USR-rel folytatandó 
koalíciós tárgyalások lehetőségéről 
egyeztetett a PNL vezetőivel, Florin 
Cîţu PNL-elnök viszont ragaszkodik 
a kisebbségi kormányhoz.  5.»

Már 2024-re készülhet
a „mélyállam”
Miután Nicolae Ciucă személyében 
egy tartalékos tábornok, volt ve-
zérkari főnök kerülhet a minisz ter-
elnöki székbe a bukaresti Victo ria-
palotában, ismét előtérbe kerül az 
állam- és nemzetbiztonsági struk-
túrák romániai politikai döntés-
hozatalra gyakorolt befolyásának 
kérdése. Adódik a kérdés: szintet 
lépett a „mélyállam”?  8.»

» „Kéréssel 
fordulok vala-
mennyi romániai 
gázszolgáltatóhoz, 
segítsen rajtunk” 
– nyilatkozta teg-
nap Dominic Fritz.
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Csiki-csuki a digitális
és a papíralapú
igazolással  4.»

Az oltottak utaznak, az oltatlanok
otthon maradnak, bajban
a szállásadók  7.»

László Barna a szászcsávási
muzsikusokat bemutató,
díjnyertes dokfilmjéről  9.»
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