
Egyelőre csak bontják a mintegy tíz éve bezárt 

és azóta teljesen tönkrement marosvásárhelyi 

Május 1 strand medencéit és mellékhelyiségeit. 

A megüresedett telekre tervezett olimpiai mé-

retű fedett uszoda építése legfeljebb 2018-ban 

kezdődhet el. Az elképzelés szerint a bukaresti 

Dinamo uszodájának hasonmása kerülne 

Marosvásárhelyre.

Homály az új uszoda körül

Dolgoznak a munkagépek. A szebb napokat látott fürdőhelyen teljes gőzzel zajlik a bontás

Rekord termés, 
csökkenő árak

Gyakori látvány, hogy az út men-
ti porták előtt zsákokban áll a fe-
hér és piros krumpli, remélve, 
hogy akad rá vásárló az átutazók 
között. Erre viszont nem lehet 
alapozni egy termesztőnek, neki 
már tavasszal tudnia kellene, hol 
adja el a termést. 17.
Központosítanák 
a tankönyvkiadást
Az oktatási minisztérium olyan 
törvénytervezetet terjesztett elő, 
amelynek értelmében a Didak-
tikai és Pedagógiai Könyvkiadó 
teljes egészében átvenné a tan-
könyvek kiadását jövőtől. A tan-
könyv-előállítás központosítá-
sának tervét Liviu Pop tanügy-
miniszter is megerősítette azon 
a videokonferencián, amely-
re a sajtó képviselői is hivatalo-
sak voltak.  5.
Bálint Zsigmond 
fotótárlata

A Bernády Ház földszinti kiállí-
tótermeiben színes, nagyméretű 
fotóiból állított össze gazdag vá-
logatást Bálint Zsigmond maros-
vásárhelyi fotóművész 80. szü-
letésnapja alkalmából. Az embe-
rek, akiket Bálint Zsigmond len-
csevégre kapott, nem pózolnak, 
hanem a legtermészetesebben, 
hétköznapi viseletükben állnak, 
ülnek, beszélgetnek, mosolyog-
nak, vagy gondolkodnak. 2.
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Bernády György 
tanítómesterei
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Gyerekkorában saját uni-
verzumot talált ki magá-
nak, végzős diákként pe-
dig egy holdbázis makett-
jével nyeri egymás után 
a versenyeket. Legutóbb 
éppen az Európai Űrügy-
nökség különdíjával tért 
haza a marosvásárhelyi 
Puskás Dávid, pedig még 
csak 12. osztályos a Bolyai 
Farkas Gimnáziumban.

Az elmúlt két év-
ben látványosan 
megnövekedett a 
tűzifa és a szintén 
fűtésre használt 
pellet ára, s egy-
re többen döntenek 
úgy, hogy a fatü-
zelésű kazánjaikat 
átszereltetik,s ez-
után földgázzal me-
legítik ki lakásaikat.

Fantáziavilágtól a holdraszállásigLátványosan megdrágult a tűzifa

oldal
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FOTÓ: HAÁZ VINCE

Bernády György polgármester 
középiskolai tanulmányait a Re-
formátus Kollégiumban végez-
te, az itteni tanítómesterei pedig 
hozzájárultak a mentalitásbeli 
és szellemi fejlődéséhez. 
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