
Helyes, biztonságos és magabiztos kerékpáros 

közlekedésre irányuló oktatás indult a négy ud-

varhelyi elméleti középiskola kilencedikes évfo-

lyamainak. A kezdeményezés a 2015-ben életre 

hívott Élhető Udvarhely mozgalom „mellékvá-

gánya”, melybe a Székelyudvarhelyi Közösségi 

Alapítvány (SZKA) bevonta az EKE, a Szekler 

Teker és a Feel Good egyesületeket. Az Aktív Ud-

varhely nevű munkacsoport tagjai részfeladato-

kat osztottak ki maguk között.
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Helyi rendőrség:

         0372-100166

              0266-210210  
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Nem biciklizni, hanem szabályosan, biztonságosan kerékpározni tanítják a diákokat

Elhalasztják 
a felújítását
Még nem kapott magyaror-
szági támogatást az ud var-
helyi városvezetés a Nyirő-
villa rendbetételére, így az ott 
elképzelt irodalmi múzeum 
berendezése is csúszik.
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Elrajtolt a 
floorballbajnokság
Útjára indult a labda az 
ország első félhivatalos 
floor ball baj nok ságában, a 
Romániai Floorball Liga első 
fordulóját múlt szombaton 
rendezték meg.
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Megyéken átívelő 
drogfogás
Tizenegy, Hargita és Maros me-
gyében tartott házkutatás és 
egy rajtaütés során összesen 
hétszáz gramm marihuánát, 
kannabiszgyantát és -magokat, 
több hallucinogén hatóanyagú 
gombát, drogkereskedelemhez 
használt eszközöket, illetve kész-
pénzt foglalt le a rendőrség szer-
vezett bűnözés elleni osztálya az 
elmúlt napokban.

Fizetésemelés 
már márciustól
Jelentősen nő az orvosok és 
asszisztensek fizetése március-
tól. Az egészségügyi miniszter 
bejelentése szerint 70-től 173 
százalékig terjed a tervezett 
béremelés mértéke, így szak-
ágtól függően akár havi 4000 
eurót is kereshetnek egyes 
orvosok. Az orvosi kollégium 
Hargita megyei vezetője szerint 
az intézkedés az elvándorlás 
és a hálapénz megszűnését 
eredményezheti, ám a bérek te-
kintetében a háziorvosi hálózat 
mélyrepülése tovább folytató-
dik, ha esetükben nem korrigál-
ják a finanszírozásnövelés 
mértékét.

A vezetéknév 
dilemmája
Manapság lazább a vezetéknév 
házasságkötés utáni alakulása, 
mint korábban. Régen magától 
értetődő volt, hogy a nő, mintegy 
alárendelve magát a férfinak, 
felveszi annak nevét. A családjog 
értelmében a házasulandóknak 
közösen dönteniük kell a névvál-
toztatásról, de több választási 
lehetőségük is van.
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A gyerekeknek általában 
nem a kedvenc elfoglaltsá-
guk a fogmosás, és a fog-
orvosi székbe is csak akkor 
ülnek, ha már nagyon fáj a 
foguk, vagy a szülők erővel 
elcipelik őket. Ezeken  kíván 
változtatni Kerekes-Máthé 
Bernadette, aki fogorvos-
ként, egyetemi tanárként 
meseírásra adta a fejét.
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A fogkefe beszél, a baci kalapál

ILLUSZTRÁCIÓ

További részletek a 14. oldalonTel.: 0755–061499
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Közlekedésbiztonságra és kerékpáros életmódra nevelnek

Bringázz az iskolába!




