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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.
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A polgármesteri hivatalok 
zöld utat kapnak a kor-
mánytól, hogy akár húsz-

éves törlesztésre is legfennebb 
88 millió lejes (mintegy 19 millió 
euró) kölcsönt vegyenek fel az 
államkincstártól – számolt be a 
profit.ro gazdasági portál. A ter-
vek szerint a privatizációkból 
származó bevételekből bizto-
sítanák a hitelt, amelyet az ön-
kormányzatok az európai uniós 
pályázatok vissza nem térítendő 
támogatásokból tervezett meg-
valósítása esetén a brüsszeli 
vezetés előírta pénzügyi korrek-
ciók fedezésére, illetve a téli idő-
szakban a hőenergia-szükséglet 
kifizetésére is felhasználhat-
nak. A kölcsön gazdasági feltéte-
le, hogy a Román Nemzeti Bank 
által a hitel felvétele előtti hónap 
utolsó munkanapján meghatá-
rozott kamathoz 3,50 százalék-
pontot számolnak hozzá, és ez 

változatlan marad a teljes fu-
tamidőre. A leghosszabb idő-
tartam, ameddig igényelni lehet 
a kölcsönt húsz év, de hama-
rabb is vissza lehet majd fizetni 
részben vagy teljesen, harminc 
százalákos eladósodottsági ha-
tárértékig.

Emellett  az adótörvény-
könyv kapcsán felmerült, hogy 

a kormány amolyan „kárpót-
lást” nyújt a polgármesteri 
hivataloknak a reform miat-
ti várható költségvetési hiány 
„kiegyenlítésére”. „Marosvá-
sárhely vezetéseis tárgyal a 
Romániai Municípiumok Egye-
sületével, bekérték a tavalyra 
vonatkozó költségvetési több-
letről és hiányról szóló ki-

mutatást. Egyelőre szó nincs 
bármiféle  kiegyenl í tésről ,  
megtérítésről, jelenleg tárgya-
lások zajlanak arról, hogy ka-
punk-e, és ha igen, mennyit” 
– fogalmazott a Vásárhelyi Hír-
lap megkeresésére a marosvá-
sárhelyi városháza szóvivője, 
Cosmin Blaga. 

GÁSPÁR BOTOND

Marosvásárhely is egyeztet a várható pénzekről

Adóreform: veszít-e a város?

Még nem tudni mennyi pénzt kap a város a kormánytól. Ha egyáltalán kap

Marosvásárhely veze-

tése is tárgyal arról, 

hogy a központi költ-

ségvetésből többlet-

támogatást kapjon 

az adó- és pénzügyi 

reform negatív hatása-

inak csökkentésére.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros megyei szerve-
zete, a Magyar Állampolgárok 
Klubja keretében ma 17 órá-
tól Vetési Tamás Csaba Isten 
nekünk háttal... című kötetét 
mutatja be a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius 
egyházközség Dersi János 
termében. A könyvet, amely 
az Erdélyt védő magyar hon-
védek hősies küzdelméről 
szól, Benkő József történész, 
doktorandusz ismerteti.

A veszprémi könyvműhely új-
donsága a Mezőség – A Holt 
tenger tükrében – Tóvidék 
– Szórványmagyarság című 
honismereti album. Másik 
friss kiadványuk az Erdély – 
Jókai Mór – Az Anna-báltól a 
Szent Anna-tóig – A mese-
mondó aranyember baran-
golásai című kötet. Megje-
lent 2018-as falinaptáruk is, 
amely Wass Albert születésé-
nek 110. évfordulóját köszön-
ti. Marosvásárhelyen a be-
mutatót ma 17 órakor tartják 
a Bernády Házban. Szovátán 
szerdán szintén 17 órai kez-
dettel a református parókián 
lesz hasonló könyvismertető.

Ma 17.30 órakor a MarMed 
járóbeteg-rendelő, a Női 
Akadémia szervezésében 
Szénégető István plébános 
és Bukovinszky Csáki Tünde 
lelkipásztor Önbizalom című 
előadására várja az érdek-
lődőket. Érdeklődni naponta 
10–14 óra között a 0265/311-
727-es telefonszámon lehet.

Hova menjünk?

Márton-napi  v igasságtó l  
volt hangos november 11-én 
az erdőszentgyörgyi Rhédey-
kastély udvara. A Százfonat 
Egyesület és a helyi önkormány-
zat együttműködésével meg-
rendezett eseményen számos 
helybéli és környékbeli vett 
részt.

A késő délutánig látogatha-
tó kézműves vásárban számos 
helyi termelő termékei várták 
az érdeklődőket, de kosarakat, 
seprűket, házi szörpöket, lekvá-
rokat, befőtteket, horgolt mese-
hősöket, ribizke bort és pálinkát, 
süteményeket is lehetett vásá-
rolni. Többen már a karácsonyi 
angyaljárás ajándékait szerez-

ték be, mások saját maguknak 
választottak vásárfiát. A helyi 
iskola néhány osztálya játék- 
és ruhabörzét szervezett, ame-
lyen az otthonról hozott, de még 
jó állapotban lévő tulajdonaikat 
bocsátották áruba. A bevétel osz-
tálypénznek maradt.

„A vásár után a táncosok és 
résztvevők a kastély udvarából 
a helyi művelődési házba vonul-
tak, zene kíséretében, hangos 
énekszóval. Az utat lámpásokkal 
világították, a Márton-napi szo-
káshoz híven. A művelődési ház-
ban folytatódott a rendezvény, 
ahol Kis-Küköllő menti tánc-
csoportok apraja-nagyja lépett 
fel különböző néptáncokkal. 

Itt volt a balavásári Vásár, a 
sóváradi Szúszékdöngetők, az 
erdőszentgyörgyi Folkfonat fel-
nőtt csoport, a szovátai Sirü-
lők, a kibédi Piroskoszorú, a 
gyulakutai Szivárvány és a házi-
gazda Százfonat. Az eseményt az 
erdőszentgyörgyi Hegedűsök tet-
ték színvonalasabbá. A nap egyik 
fénypontja a libasorsolás volt, 
idén Csizmadi Botondnak kedve-
zett a szerencse. A rendezvény 
rendkívül sikeres táncházzal ért 
véget” – mesélte Ambrus Eme-
se, a Százfonat Szociokulturális 
Egyesület elnöke. Csibi Attila 
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy 
sikerült ilyen színvonalas, so-
kakat megmozgató eseményt 
szervezni. „A rendezvényeink 
évről évre látogatottabbak, egyre 
több árus és vásárló fordul meg 
a Márton-napi vigasságunkon. 
Emellett azt is érdemes kiemel-
ni, hogy Erdőszentgyörgy önkor-
mányzata a helyi egyesületekkel 
közösen igyekszik az év minden 
szakában megfelelően rendez-
vényeket szervezni, és kicsi-
ket, nagyokat egyaránt bevonni” 
– hangsúlyozta a polgármester. 

Márton-napi vigasság Erdőszentgyörgyön

Sopronban vendégszere-
pel a János vitéz című táncos-
zenés mesejátékával a Maros 
Művészegyüttes. Barabási At-
tila Csaba igazgató elmondta, 
a Soproni Petőfi Színházzal 
létrejött jó kapcsolat eredmé-

nyeként november 13. és 24. kö-
zött 17 alkalommal játsszák 
az előadást a nyugat-magyar-
országi városban. A színház 
bérletes előadásban hirdette a 
marosvásárhelyiek produkci-
ót, hogy valamennyi soproni és 

környékbeli gyermek láthas-
sa a tündérmesék világába ka-
lauzoló darabot. Amennyiben 
az előadássorozat jól sikerül, 
az együttműködés folytatódik 
a marosvásárhelyi és a soproni 
intézmény között. 

Sopronban a János vitéz
A liba sem hiányzott a vásárból
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