
Megszavazta a marosvásárhelyi tanács, hogy 

az iskolák belső tereiben kötelező kihelyezni 

a kétnyelvű táblákat. A határozat megoldást 

jelenthet a Civil Elkötelezettség Mozgalom ál-

tal évek óta indított hosszú tárgyalásnak és 

harcnak, amelynek során a civilek feljelentet-

ték az iskolákat és a városháza szakigazgató-

ságát is.

Kötelezőek a kétnyelvű feliratok

Már jóval korábban is tüntettek az iskolák egynyelvű feliratai ellen Marosvásárhelyen

Sokasodnak Árpád 
bácsi kopjafái

A Kovászna megyei Zabola község 
Páva nevű falujában állított két 
kopjafát a 92 éves marosvásárhe-
lyi Bandi Árpád nyugalmazott ma-
tematika tanár. Az I. Pávai István 
emlékére állítottat az Orbaiszéki 
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége, a Pávai Vajna Péterét az 
EMKE Maros Megyei Szervezete 
támogatta. 2.
Íjászok a várban
A verseny szombaton 11 órakor 
kezdődik, a különböző nem és 
korcsoportok szerint három ka-
tegóriában mérhetik össze ma-
gukat az íjászok: hagyományos 
(történelmi) íj, vadászreflex íj, va-
lamint longbow íj kategóriában. 
Lesznek felnőtt csoportok (férfi 
és női), valamint fiatalok (fiúk és 
lányok) csoportja és gyerek 
csoport is. 2.
Ökohozzáállásra 
nevelnek

A kampány május 17-én kez-
dődött Marosvécsen és 
Bátoson, összesen pedig 11 
Maros megyei település – 
Szováta, Erdőszentgyörgy, 
Nyárádszereda, Bátos, 
Kerelőszentpál, Marosvécs, 
Déda, Görgényhodák, Libánfalva, 
Csíkfalva és Görgényszentimre – 
iskolásai vesznek részt. Szeme-
teszsákokat osztanak szét a la-
kosoknak, a legjobban teljesítő 
diákok iskoláját pedig díjazzák, 
tehát verseny is egyben. 4.

A Diszkriminációellenes Tanács ismét elmarasztalta a marosvásárhelyi iskolákat
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A köztudatban az él, hogy a 
gyerekes albérlőket nehe-
zebb jogi úton kirakni, ha fi-
zetésképtelenek lesznek, il-
letve, hogy hangosabbak, za-
josabbak, jobban „lelakják” a 
lakást. Egy vásárhelyi ingat-
lanközvetítő szerint nem ne-
hezebb itthon a gyerekes csa-
ládoknak albérletet találniuk, 
főként azért, mert keveseb-
ben vannak. 

A marosvásárhelyi Ariel 
Színházban Porogi Dor-
ka rendezésében hóna-
pok óta játsszák a Ma-
dame de Sade című da-
rabot, amely Párizsban, 
valós történelmi kor-
ban mutat be egy fiktív 
történetet, a botrányos 
életű filozófus, de Sade 
márki feleségéről és 
annak családjáról.

Albérlet gyerekkel Nő-színház az Arielben
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Keresztalja
Hetente megjelenő
vallási melléklet

16-17. oldal
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