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540049 Marosvásárhely,
Liviu Rebreanu utca 48. szám. 

Telefon: 0265-260 170

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

Hon lap:  www.vasarhelyi-hirlap.ro
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25 lej

28 lej

lapkihordóinknál

postai előfizetés

Az elmúlt héten egy 27 éves 
marosvásárhelyi fiatal nőt he-
lyeztek előzetes letartóztatásba 
folyamatosan elkövetett elekt-
ronikus eszközökkel elkövetett 
csalás  miatt.

Amint a megyei rendőr-fő-
kapitányság szóvivőjétől meg-
tudtuk, a fiatal nőt már múlt év 
márciusától figyelték a bűnügyi 
rendőrség elektronikus fizető-
eszközökkel végzett csaláso-
kat üldöző rendőrségi ügyosz-
tály szakemberei. Gyakorlatilag 
2015-ös évtől kezdődően meg-
szerezte magánszemélyek sze-
mélyes adatait, s ezek felhasz-
nálásával és az ő nevükben rö-
vid lejáratú kölcsönökért folya-
modott nem bank jellegű intéz-
ményekhez, s az esetek több-
ségében ezeket meg is kapta. 
A kölcsönök kifizetési módjá-
nak a pénzösszegnek két bank-
számlára való átutalását jelölte 
meg, egyik közülük az ő nevé-
re volt megnyitva, a másik egy 
általa is elérhető számlaszám 
volt. A kölcsönök jóváhagyása 
és átutalása után a nő azonnal 
levette az összeget a számláról. 
Eddig a rendőrség 30 olyan sze-
mélyt azonosított, akinek a ne-
vében a nő kölcsönökért folya-
modott. A teljes kárösszeget ed-
dig nem sikerült megállapítani. 
Március 15-én a nőt 24 órára őri-
zetbe vették a Szervezett Bűnö-
zés Elleni Brigád (BCCO) rend-

őrei, másnap bíróság elé állítot-
ták, amely elrendelte a 30 napra 
szóló előzetes letartóztatást fo-
lyamatosan elkövetett informa-
tikai eszközökkel történő csa-
lás alapos gyanújával.

Szinte ezzel egy időben került 
rendőrkézre egy 25 éves maros-
vásárhelyi fiatal, aki bankkár-
tya felhasználásával több íz-
ben lopott pénzt egy idős sze-
mélytől. A 71 éves károsult, aki 
ismerőse volt az elkövetőnek, 
több ízben megkérte, hogy se-
gítsen pénzt levenni a számlá-
járól a bankkártya segítségével. 
A fiatal megjegyezte a bankkár-
tya PIN kódját, majd több ízben 
is elvitte a bankkártyát a sér-

tett lakásából – miután megfi-
gyelte, hogy az áldozat hol tart-
ja azt –, s annak segítségével 
különböző összegeket emelt le 
a sértett számlájáról. Minden 
alkalommal még aznap vissza-
csempészte a kártyát a helyére, 
hogy a károsult ne vegye észre 
a kártya hiányát. Ily módon ösz-
szesen 4144 lejt lopott el a benne 
bízó idős embertől. Az ügyész 
a lopás mellett csalárd módon, 
elektronikus eszközökkel elkö-
vetett tranzakciók és elektroni-
kus rendszer jogosulatlan hasz-
nálata miatt is vádemeléssel élt 
– közölte a rendőrségi szóvivő.

BAKÓ ZOLTÁN

Ma kezdődik és április 24-
ig tart a tavaszi lomta-
lanítás. A városháza ar-

ra kéri a lakókat, hogy egy nap-
pal a meghirdetett időpont előtt 
tegyék ki a járda szélére a hul-
ladékot. Idén csak akkor térnek 
vissza egy-egy utcába a köz-
tisztasági vállalat alkalmazot-
tai, ha azt írásban kérik az érin-
tettek, akik pénzbírságra szá-
míthatnak, mert elmulasztották 
időben kihelyezni a szemetet. A 
növényi hulladékot külön hely-
re kell tenni, mert azt más gép-
kocsival szállítják el. Továbbra 
sem viszik el az építkezési tör-
melékeket.

Ma az Észak, Prahova, Liget, 
Homoród, Szamóca, Orgona, 
Tolsztoj, 1989. December 22., 
Făget, C.R.Vivu, Székely Vérta-
núk, Asztalos, Hajnalcsillag, Bé-
ke, Építők utcákból szállítják el  
szemetet. Kedden, március 21-
én pedig a G. Coşbuc, Gyöngy-

virág, Grigorescu, Kornisa 
sétány, Gh. Marinescu, D. 
Cantemir, Dr. Ciugudeanu, Gen. 
I. Dumitrache, Kikelet, Ioan 
Bob, P. Ştefan Rusu, Teleki Sá-
muel, Somostető, Köcsög, Cser-
jés és Argeş utcák következnek. 
Szerdán a Nyár, Kőrősi Csoma 
Sándor, H. Coanda, Gábor Áron, 
Szegfű, Posada, Erdő, Trébely, 
Pacsirta utca következik. Csü-

törtökön a Mihai Viteazu, Kol-
légium, Brigadierilor, Nicolae 
Iorga, Vársétány, Ana Ipătescu, 
Mogyorós, Cibinului, Bazsaró-
zsa, V. Babeş, A. Şaguna, Azuga, 
Cosminului, Nagy Pál utcákból 
szállítják el a hulladékot. Pénte-
ken a Maroshévíz, Avram Iancu, 
Régi kórház, Palásköz, Vişeului, 
Forradalom,  Köztársaság,  
Arieşului, Motrului, Vlahuţă, 

December 30, Küküllő, Mărăşti 
utcák kerülnek sorra. Szomba-
ton is folytatódik a tavaszi nagy-
takarítás, a köztisztasági válla-
lat alkalmazottai az Eminescu, 
Brăila, Rozelor, Beszterce, Kos-
suth (Călăraşilor), Kinizsi Pál és 
Sinaia utcákban gyűjtik össze a 
hulladékot.

SIMON VIRÁG

Érdemes figyelemmel követni a városháza programját

Hétfőtől városszintű lomtalanítás

Pontos terv szerint kezdenek hozzá a hulladékgyűjtéshez

Bankkártyáról lopott az egyik csaló

Kissé szigorított a ma-

rosvásárhelyi város-

háza a ma kezdődő ta-

vaszi nagytakarításon: 

csak a megszabott 

időpontban szállítják el 

a kitett hulladékot, akik 

később helyezik ki a 

szemetet, pénzbírság-

ra számíthatnak.

Ma délután 5 órától a Kultúr-
palota nagytermében a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Gim-
názium XII. osztályos tanu-
lói szalagavató ünnepséget 
tartanak. Azt követően, es-
te 9 órától a Jazz and Blu-
es klubban buli lesz kimon-
dottan gimnazistáknak. Belé-
pő a helyszínen kapható, ára 
10 lej.

A Borsos Tamás Egyesület 
márciusi meghívottja a sepsi-
szentgyörgyi Fehér János tör-
ténész, akinek A bölöni uni-
tárius templomvár című kö-
tetét Orbán János művészet-
történész ismerteti. Az ese-
mény csütörtökön este 6 óra-
kor kezdődik a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi 
János tanácstermében.

Március 23-án, csütörtök es-
te 6 órakor a G. Caféban a 
Havi Dráma 22. rendezvényé-
re várják az érdeklődőket. Az 
előadás szerzője és rendező-
je Kiliti Krisztián, aki szerint 
„egyszerre emlékezés és fe-
lejtés, amit látni fog a néző, 
azoknak az időknek a meg-
előlegezett bocsánatkérése 
hangzik fel benne, amelyek a 
visszaemlékezések és az idő-
ről-időre hitelét vesztett me-
mória állandó harcában, va-
lahogy mégis megmaradtak 
számunkra.” 

Hova menjünk?
Előzetesben az informatikai csalók
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