
KEDD  2018. MÁRCIUS 13. 

XII. ÉVFOLYAM  49. (2649) SZÁM

12 OLDAL  ÁRA: 2 LEJ 

MAROSSZÉK NAPILAPJA  ALAPÍTVA 2007-BEN

A Brassói Út- és Híd-

ügyi Igazgatóság be-

fejezi a marosvásár-

helyi terelőút két szé-

lén, Nagyernyében és 

Jedden elkezdett bekö-

tőútrészeket, majd ál-

lagmegőrzési munká-

latokat végez, de az év 

végéig nem folytatják a 

beruházást – jelentet-

te be az elmúlt hétvégén 

Lucian Goga Maros me-

gyei prefektus. Bányai 

István jeddi polgármes-

ter szerint a munkálatok 

leállása főleg a vásárhe-

lyiek számára rossz hír, 

de azért nekik is vannak 

elvárásaik.
oldal
3. Út a semmibe. A hosszú évek óta várt beruházás tovább késik

A székely és a magyar 
szabadság napja alkal-
mából a Maros megyei 
Mezőfele emléket állí-
tott a falu, a Duna-del-
ta munkatáborait meg-
járt, ártatlanul elítélt 
három szülöttjének. A 
kommunizmus áldo-
zataira vasárnap óta 
rendhagyó módon, egy 
pelikán emlékeztet.

A tánc nemcsak abban se-
gít, hogy szép tartásunk 
legyen, de az önmegisme-
réshez, az önbizalom növe-
léséhez is hozzájárul, fej-
leszti a koordinációs kész-
séget és segíti az érzelmek 
mozgás általi kifejezését 
– vallja Somodi Katalin, aki 
férjével, Somodi Márton-
nal közösen működteti a 
Dance Art Táncklubot.
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Tisztelgés a Duna-deltába elhurcoltak előtt Kortalan táncklub a kazánházban

Álomból rémálommá vált a terelőút

Amit a nagyközönség a vadá-
szatról tud, az vagy kevés, vagy 
kevés és téves – állítja Osváth 
Pál diplomata és vadász, aki a 
bolyaisok meghívására tartott 
előadást a vadászatról. 
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Sokkoló és elrettentő. Még ha nem is 
akartunk volna különösebben áttér-
ni a vegetáriánus életmódra, ha meg-
nézzük a What the Health című, a 
Netflixen elérhető dokumentumfilmet, 
erősen hajlamosak leszünk rá. 
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Portikus
Hetente megjelenő
vallási melléklet

6. oldal

Másfél évet várt 
egy muflonra

Tényleg belehalunk 
a húsevésbe?

Részletek a 11. oldalon

A legoptimistább esetben is az idei év végéig tart majd az új közbeszerzési eljárás kiírása

FOTÓ: HAÁZ VINCE
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