
Fontos, hogy egy városnak legyen egy jól ki-

dolgozott grafikai arculata, amellyel a telepü-

lésen élő közösség azonosulni tud, a külső ér-

deklődők, a potenciális turisták számára pe-

dig vonzerővel bír. A jól kidolgozott brand, a 

minőségi tálalás a népszerűsítést, a megis-

mertetést szolgálja. Marosvásárhely e téren 

is lemaradt.

Az arculat nélküli város

Kolcsár Zsolt, jelenleg Egerben élő marosvásárhelyi dizájner egyik városarculati projektötlete

Igényelhetők 
a támogatások

Mától lehet igényelni a Szülő-
földön magyarul program kere-
tében a nevelési, oktatási, vala-
mint tankönyv- és taneszköz-tá-
mogatásokat, illetve a hallgatói 
támogatást a 2017/2018-as tan-
évre, a pályázatokat március 14-
ig fogadják. 5.
Tanács: egy kocsmai 
incidens is téma volt
Szót kért és kapott a tegna-
pi marosvásárhelyi tanácsülé-
sen, a napirendi pontok tárgyalá-
sa előtt, Kovács István Dávid ci-
vil aktivista, aki felháborodásá-
nak adott hangot, mert állítása 
szerint múlt héten egy marosvá-
sárhelyi lokálban Hermann Mark 
Christian bántalmazta őt. 2.
Kérdésessé vált 
beruházások
Minden évben nagy reményekkel 
indulunk a téli időszaknak a ma-
rosvásárhelyi fedett műjégpá-
lya kapcsán, bár 2016-ban még 
online aláírásgyűjtésbe is kez-
dett két jégkorongozó gyermek 
édesanyja az ügy érdekében, az 
ígéretek ellenére azonban még 
mindig nincsenek a megnyitásra 
vonatkozó konkrétumok. 4.
Inkább a kortársak 
diktálnak
A fiatalok öltözködését lazának, 
formabontónak tartjuk, sokszor 
az öltözködést illetően is megbé-
lyegezzük ezt a generációt. Azt 
is tudni véljük, hogy számukra 
fontosabbak a külsőségek, mint 
a belső értékek és zsebpén zük 
nagy részét öltözködésre költik. 
De vajon mennyire helyesek ezek 
a feltételezések? 8.

Grafikai szempontból nincs egységes elképzelés Marosvásárhely közterein

Anyai félelmek, 
jogi dilemmák
Geréb Ágnes börtönbünteté-
sének apropóján jogászt kér-
deztünk arról,  hogy vár-e va-
lakire büntetés, ha az otthon-
szülést választja vagy segéd-
kezik benne.
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A városnak ado-
mányozták, s ter-
vek szerint lebont-
ják, szétszedik a 
marosvásárhelyi 
Víkendtelepen le-
vő fából készült 
hajót, amelyet Ko-
lumbusz Kris-
tóf nagy felfedező 
Santa Maria hajó-
járól mintáztak.

A használtruha-kereskedé-
sek és a gyerekruhaboltok 
már a kirakatokban hirde-
tik: nyakunkon a farsang. 
Egyre több óvodában, is-
kolában szerveznek jel-
mezbált, farsangi mulatsá-
got, ahol az álöltözék alap-
vető. Mi arra voltunk kíván-
csiak, a marosvásárhelyi-
eknek milyen lehetőségeik 
vannak ezeket beszerezni.

Szétszedik a „megfeneklett” hajótMaskaranézőben Vásárhelyen
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GRAFIKA: KOLCSÁR ZSOLT
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