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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

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
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Lapunk eladási sta-
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Példányszám-auditáló 
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ELŐFIZETÉSI ÁRAINK

» 0265-260 170 «

25 lej

28 lej

lapkihordóinknál

postai előfizetés

Július 26–30. között 
Mezőbergenyében nép-
zene- és néptánctábort 
szerveznek, ahol na-
ponta 10, illetve 16 órá-
tól mezőmadarasi és 
mezőpaniti táncokat, népi 
gyermekjátékokat, 18 órá-
tól népdalokat oktatnak, 
esténként táncház lesz. 
Csütörtökön este 8 órától 
a mezőpaniti hagyomány-
őrző táncosok szerepel-
nek, szombaton 20 órakor 
Köllő Miklós a népi hang-
szereket mutatja be, 21.30 
órakor fellép a Bekecs 
néptáncegyüttes. Vasár-
nap 11 órától református 
istentiszteletet tartanak, 
16 órakor a tánccsoportok 
mutatkoznak be.
 
A Csíki Jazz és a marosvá-
sárhelyi Jazz&Blues Klub 
közös szervezésében július 
28-án 21 órától a Sörház 
utcai Jazz&Blues Klubban 
lép fel a Zoohacker Remake 
Orchestra feat. Lylit (ex-
Parov Stelar Band) és a 
Random Trip nevű együttes. 
Július 30-án, vasárnap 21 
órától pedig a Tátrai Trend 
nevű magyarországi együt-
tes koncertjére várják az 
érdeklődőket.

Hova menjünk?

Öt marosvásárhelyi tan-
intézetet újítanak fel a 
következő hónapokban, 

jelenleg a közbeszerzési eljá-
rás folyik, és jövő hónapban 
kezdődhetnek el a munkála-
tok. Cosmin Blaga, a polgármes-
teri hivatal sajtószóvivője a 
Marosvásárhelyi Rádiónak el-
mondta, elkezdik a bútorzat be-
szerzését, felújítják a mosdókat, 
folyosókat, osztálytermeket, az 
iskolák homlokzatát, sportter-
meket és -pályákat, négy orvosi 

kabinetet, illetve a tanintéze-
teket körülvevő kerítések egy 
részét is lecserélik. Felújítá-
si munkálatok kezdődnek az 
Alexandru Papiu Ilarian Főgim-
náziumban, a Liviu Rebreanu 
Általános Iskolában, a George 
Coșbuc Általános Iskolában, a 
Nicolae Bălcescu Általános Is-
kolában és a Dacia Általános 
Iskolában – nyilatkozta a rádió-
nak Cosmin Blaga. Csak sürgős-
ségi beavatkozások lesznek az 
Unirea Főgimnáziumban, a Bo-

lyai Farkas Gimnáziumban és 
a Művészeti Szakgimnázium-
ban, amelyeket az önkormány-
zat a római katolikus, illetve a 
református egyháztól bérel. A 
Művészeti esetében pedig igen-
csak esedékes volna a teljes fel-
újítás, hiszen a romos állapotba 

került épület akár életveszélyes 
is lehet. A Bolyai Farkas Gimná-
zium esetében a konviktusnak 
otthont adó szárny homlokza-
tát felújították, a főépületnek 
viszont telekkönyvi akadályok 
miatt még nem tudtak nekifogni.

HAJNAL CSILLA

Öt marosvásárhelyi tanintézetet tesznek rendbe a következő hónapokban

Iskolafelújítás kezdődik

A Budai lakónegyedbeli Dacia Általános Iskolában is lesznek felújítások a nyáron

Néhány marosvásárhelyi tanintézetben már 

elkezdődtek a felújítási munkálatok, a többiben 

ezután fognak neki. A megyeközpontban össze-

sen 8 millió lejt fordítanak erre a célra.

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Új bölcsőde az Egyesülés negyedben

Egy új bölcsőde építését tervezi a helyi önkormányzat az Egyesü-
lés negyedben, ahol jelenleg egyetlen ilyen intézmény van, a 6-os 
számú bölcsőde, amely mindössze 42 gyereket tud befogadni, 
ezért sok szülő kényszerül arra, hogy más negyed bölcsődéjébe 
vigye a kicsit. A beruházás Európai Uniós pályázatból valósulna 
meg az Apaductului utcában. Az új bölcsőde 60-80 gyerek befo-
gadására lesz alkalmas, és mintegy 2600 négyzetméter földterü-
leten valósulna meg, ebből 420 négyzetmétert foglalna el az épü-
let alapterülete – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.

A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem azon kevés felsőokta-
tási intézmények közé tartozik, 
ahol még felvételi útján válogat-
ják ki a leendő hallgatókat. Hogy 
megkönnyítsék a részvételt, az 
egyetem Magyar Művészeti Kara 
ebben az évben is intenzív felvé-
teli felkészítőt tart ezen a héten. 

Július 17-23. között minden nap 
vannak foglalkozások az egyete-
men. Az alapképzésben minden 
szakon délelőttönként kezdőd-
nek a konzultációk, az egyetem 
www.szini.ro honlapján közölt 
beosztás szerint. A magiszte-
ri képzésre jelentkezők számá-
ra intenzív felvételi felkészítőt 

a teatrológia, művelődésszer-
vezés (impresszárió) és alkal-
mazott bábművészet, valamint 
korszerű zenei koncepciók sza-
kon tartanak. További informáci-
ók az egyetem honlapján, illetve 
az egyetem hirdető felületein ta-
lálhatók, de a 0265-266 281-es  
telefonszámon is eligazítanak.

A múlt héten adtunk hírt ar-
ról, hogy Vámosudvarhely külte-
rületén halálos baleset történt. 
Egy személygépkocsi a túl nagy 
sebesség miatt lesodródott 
az útról, nekicsapódott az út 
mellett levő földgátnak, a bal-
esetben pedig egy 41 éves férfi 
– akkor még úgy tudták, hogy a 
gépkocsi vezetője – életét vesz-

tette. Mivel a baleset körülmé-
nyei fölöttébb gyanúsak voltak, 
a dicsőszentmártoni rendőrök 
folytatták a baleset körülmé-
nyeinek vizsgálatát. Kiderült, 
hogy az autót nem a helyszínen 
holtan talált 41 éves személy 
vezette. Ő az anyósülésen ült, 
amikor a számára végzetes bal-
eset bekövetkezett. A járművet 

tulajdonképpen egy fiatalember 
(G. S. R.) vezette, aki elmenekült 
a helyszínről. Őt múlt csütörtö-
kön este vették őrizetbe, miután 
kiderült, hogy ő okozta a balese-
tet, majd elhagyta a helyszínt. 
Gondatlanságból elkövetett em-
berölés alapos gyanújával foly-
tatnak vizsgálatot ellene.

B. Z.

Kórházba szállították és meg-
operálták azt a hetvenéves fér-
fit, akire pénteken Gyulakuta 
határában támadt a medve. In-
formációnk szerint a férfi a me-
zőre ment ki, hogy a búzáját 
ellenőrizze, amikor a közelben 

levő kukoricásból rátámadt a 
medve és arcon csapta, jelentős 
sérüléseket okozva. Az áldoza-
tot a marosvásárhelyi kórház-
ba szállították, s megműtötték.

A helyieket megdöbbentette 
a hír, hiszen az elmúlt időben 

nem volt nyoma, hogy a tele-
pülés határában medve garáz-
dálkodna. Legutóbb harminc 
évvel ezelőtt támadt pász-
torra medve a Maros megyei 
Gyulakután.

S. V.

Felvételire készítenek fel a színin

Nem az elhunyt vezetett

Gyulakután is támadt a medve




