
Leghamarabb február végén mozdulhat ki a 

holtpontról a marosvásárhelyi fedett műjégpá-

lya ügye. A tíz éve épülő és közel kilencven szá-

zalékban elkészült jégcsarnoknál jelenleg egy 

műszaki felmérést végeznek, majd az eredmé-

nyek függvényében döntenek az épület további 

sorsáról. A létesítmény eddig 7,5 millió eurót 

emésztett fel a központi költségvetésből.

Jegelik a jégcsarnok befejezését

Hosszú ideje folyamatosan romlik a befejezetlen sportlétesítmény állaga 

Olvass fel 
Marosvásárhelyért!

Január 15-én, illetve 22-én a ro-
mán, valamint a magyar kultúra 
napjának megünneplésére készül 
a Studium – Prospero Alapítvány, 
amelynek szervező csapata eb-
ben az évben is összeállt, hogy 
a város multikulturális létét élő 
gyakorlattá tegye. A két időpont 
közötti héten fókuszban lesz a 
kultúra, az olvasás, a nyomtatott 
könyv iránti szeretet. 2.
Villámgyors iskolai 
változtatások
Hétfőtől ismét elkezdődik a 
tanítás, az új év számos új 
rendelkezést hozott az iskolai 
rendszabályzatokban: az órák 
alatti mobiltelefon- használatot, 
a gyerekek kapusszolgálatát, 
az egyenruha-viselést és még a 
gyerekek büntetését is szabá-
lyozta. Az általunk megkérde-
zett marosvásárhelyi iskolákban 
nagyrészt egyetértenek az új 
szabályzattal, amely azonban 
további kérdéseket vet fel. 4.
Bernády a politikai 
fősodorral szemben

Bernády György politikai tevé-
kenysége a második polgármes-
terségének 1929-es befejeztével 
nem maradt abba. Mint városi 
tanácsos és rövid ideig ideiglenes 
alpolgármesterként a közügyek-
ben továbbra is meghatározó 
személyisége maradt a marosvá-
sárhelyi politikai életnek. 9.

Műszaki felmérést végeznek az évek óta fűtetlen létesítményben

Lélekjelenlét 
és gyorsaság az erényei

17.
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A kutyatartás nagy felelősség, s ha 
az eb velünk egy házban lakik, ak-
kor még több felelősséggel jár. Pá-
losi Csaba állatorvos szerint pont 
úgy kell vállalni kutyát is a család-
ba, mint ahogy a gyermekvállalás-
ról döntünk, mert akinek kutyája 
van, nem alhat addig, amíg a nap 
rásüt a hasára, és a szabadságát 
is másképp kell tervezze. Cserébe 
viszont hosszú időre hűséges tár-
sat kap magának az ember.

Helyszíni szemlét tar-
tottak a héten a szak-
emberek a Szászsebes–
Torda közötti autópálya 
készülő szakaszain és 
súlyos kivitelezési gon-
dokat állapítottak meg. 
Javításokat rendeltek 
el, így leghamarabb 
márciusban adhatják 
át a forgalomnak a 12,5 
kilométeres részt.

Felelősséggel jár a kutyatartásJavítások a Szászsebes–Torda autópályán

oldal
3.

Tizenkét éve foglalkozik versenysze-
rűen a karatéval Székely Ildikó, akit 
2016 után 2017-ben is Maros megye 
legjobb sportolójának választottak. 
A 23 éves versenyző közel tökéletes 
évet tudhat maga mögött.
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