
Az autók elől 
menekítik az iskolát

Félreeső, csendes és füstmen-
tes helyre, a sportcsarnok és a 
játszótér mellé készül átköltöz-
tetni az elemi iskolát az ákosfalvi 
önkormányzat. Az új épületre 
a fejlesztési minisztérium 5,3 
millió lejt hagyott jóvá, amiből 
hármat már el is különített, ezzel 
hamarosan el lehet kezdeni az 
építkezést. 4.
Háttérből támogatta 
a csapatot

Benedek Imre megerősítette, 
hogy az elmúlt időszakban saját 
pénzén támogatta a bizonytalan 
anyagi helyzetben levő Marosvá-
sárhelyi ASA-t, amely kiváló sze-
zonkezdetet tudhat maga mögött 
a másodosztályban. Közben kide-
rült, hogy a folytatásban Fekete 
Károly kapusedző (fotó) készíti fel 
a második helyen álló együttest. 8.
Fitnesztanácsok 
a középkorból

Jó időben, rossz időben egyaránt 
kell a testmozgás – ezt már a 
középkorban is tudták. Egy 15. 
századi ibériai orvos fiaihoz írt 
levele arról tanúskodik, hogy a 
gyógyítók már évszázadokkal 
ezelőtt is fontosnak tartották a 
napi szintű sportolást. 2.

Gazos, elhanyagolt parkon kell átmenni, hogy a 

marosszentgyörgyi Máriaffy-kastély lelakatolt 

kapujához jussunk, amelyen egy tábla hirdeti, 

a csendőrségre másik utcából van a bejárat. A 

kapu kinyílik, és a 19. század második felében, 

késő reneszánsz stílusban épült emeletes kastély 

látványa fogad. Idegenvezetőnk Bónis László volt, 

a marosszentgyörgyi önkormányzat munkatársa, 

akivel tegnap körbejártuk, kívülről-belülről szem-

ügyre vettük a jobb időket megélt épületet.

Vonzerő lesz a Máriaffy-kastély

Akik elvették egykor az épületet, azoknak nem állt érdekükben megóvni a pusztulástól

Másfél év múlva teljes pompájában látható a ma még romos épület

Bizonyára már mindenkinek 
feltűnt, hogy lassan búcsút kell 
vennünk a nyártól. De emiatt 
nem kell elcsüggedni, hiszen az 
egyre rövidülő őszi napoknak 
is megvan a maga szépsége.
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Pénteken írják alá 
a szerződést az 
óvodai és iskolai 
pékáru forgalmazó 
nyertesével, a tejet 
beszállító céggel 
már megkötötték 
a megállapodást, 
hamarosan tehát 
a Maros megyei 
gyerekek padjára 
kerül az állam által 
támogatott tízórai.

Kampányt indít a Gyula-
fehérvári Római Katolikus 
Főegyházmegye Család-
pásztorációs Központja, 
amelynek célja, hogy tájé-
koztassa a lakosságot az 
ősszel esedékes alkotmány-
módosító népszavazásról, 
s arra biztassa, hogy azon 
minél nagyobb számban ve-
gyen részt, és álljon ki a há-
zasság szentségére épülő 
keresztény család mellett.

A tej beszállítója már megvanMozgósítanak a katolikusok
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Heti tévéműsor
Huszonkettő tévécsatorna
heti kínálata
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Divatos maradni 
a hűvösebb napokon
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