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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.

Hon lap:  www.vasarhelyi-hirlap.ro
E-mail: hirlap@vasarhelyi-hirlap.ro
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6 hónap – 140 lej
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„Egyelőre nem áll fenn an-
nak a veszélye, hogy ne 
induljon magyar nyelvű 

előkészítő osztály” – mondta a Vá-
sárhelyi Hírlapnak a tanfelügye-
lő. Az őszi iratkozáskor további 
gyerekek jelentkezésére számí-
tanak, főleg a marosvásárhelyi 
Serafim Duicu Általános Iskola 
az, ahová tanévkezdés előtt szok-
ták beíratni gyerekeiket a szülők. 

Ami a megyét illeti, Fejes Réka 
elmondta, itt is megtelnek a ter-
vezett osztályok, azokon a tele-
püléseken pedig, ahol kevesebb 
a gyerek, átcsoportosítások lesz-
nek, de senki nem marad iskola 
nélkül, a megfelelő számban in-
dítanak előkészítő osztályokat. 

A Bolyaiba történő túljelentke-
zéssel kapcsolatban megkere-
sésünkre Mátéfi István igazga-
tó elmondta, idén valamivel töb-
ben mint negyvenen iratkoztak 
be az előkészítőbe. Az iskola ve-
zetősége a beiskolázási tervbe 
egy nulladik osztályt kért, a tan-
felügyelőségtől most kérelmez-
ték a másodikat – mondta. A ko-
rábbi évek tapasztalata szerint 
remény van arra, hogy megkap-
ják, hiszen a tavaly is a tanévkez-
dést megelőzően érkezett a jóvá-
hagyás. Kérdésünkre, hogy mi-

ért nem igényeltek eleve két osz-
tályt, hiszen minden évben sok-
kal többen iratkoznak a Bolyai-
ba, mint ahány hely van, az igaz-
gató közölte, helyszűkével küz-
denek, a tavaly is nagy erőfeszí-
téseket tettek, hogy a második 
előkészítőnek, illetve a nyolca-
dik 9. osztálynak tantermet ta-
láljanak. A Bolyaiban nagyon sok 
termet sikerült felújítani, de még 
mindig sok az a terem, amely ke-
vésbé felel meg az oktatásnak. A 
bentlakás kis termeit is átrendez-
ték osztálytermekké, amelyek-

ben ráadásul teljes létszámú osz-
tályok tanulnak, telezsúfolva azo-
kat. Mátéfi István azt is elmondta 
lapunknak, próbáltak egyeztet-
ni a római katolikus egyház Stá-
tus Alapítványával, hogy a tulaj-
donukban lévő iskolaépületben 
biztosítsanak egy-egy tantermet, 
de elutasító választ kaptak. „Ilyen 
körülmények között nehéz még 
egy nulladik és még egy kilence-
dik osztályt indítani” – magya-
rázta az igazgató. 

ANTAL ERIKA

Marosvásárhelyen valamennyi iskolában indul magyar nulladik osztály

Iratkozás az előkészítőbe

A megyében megtelnek a tervezett osztályok, de átcsoportosítások is lehetnek

Ma zárul az előkészí-

tő osztályba az iratko-

zás második szakasza. 

Marosvásárhelyen vala-

mennyi iskolában indul 

magyar nulladik osztály 

– tudtuk meg Fejes Réka 

szaktanfelügyelőtől, aki 

azt is elmondta, a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum 

iránt idén is nagy az ér-

deklődés, de a Bernády 

György Általános Isko-

lában nincs a tavalyihoz 

hasonló túljelentkezés. 

Marosvásárhelyen az idén is 
folytatódik a Maros jobb part-
ján elterülő városrész korszerű-
sítése. Az egykori Remeteszegen 
több földutat burkolnak aszfalt-
tal, járdát építenek, világítótes-
teket cserélnek. Mindössze egy 
nap alatt aszfaltozták le a 330 
méter hosszú, külvárosi Grigore 
Ploeşteanu utcát. A polgármes-
teri hivatal és a megközelítőleg 
150 ezer lejbe kerülő munkálatot 
végző Citadin Prest fegyverténye 
több okból is rendkívüli: egyrészt 
a környék lakóinak a kérésére 
tették, másrészt nagyon operatí-
van sikerült elteríteni az öt méter 
széles aszfaltszőnyeget. Ugyan-
akkor az is érdekességként em-
líthető, hogy a csatornahálózat 
kiépítése még hátravan. Claudiu 
Maior, a polgármester tanácso-
sa elmondta, a vízszolgáltató vál-
lalatra várnak, hogy fejezze be a 
megvalósíthatósági tanulmányt.

Szintén az útkorszerűsítési 
program keretében a héten sike-
rült egy másik földutcát is leasz-

faltozni, a remeteszegi temetőhöz 
vezető Szotyori Józsefet. Ez kü-
lönösképpen azért fontos, mert a 
sírkert eddig csak poros vagy sá-
ros úton volt megközelíthető, most 
azonban a frissen leöntött aszfalt-
csík mellé piskótázott járda is ké-
szült. Ugyanakkor 240 négyzet-

méteren újjáépítették a temető be-
járatától a kápolnáig tartó sza-
kaszt is. A térségben az elkövet-
kezőkben a Kis-Remeteszegi, az 
Éden, a Constandin Hagi-Stoian, 
valamint az Eperfa utcákban ké-
szülnek különböző munkálatokat 
elvégezni.

Aszfaltoztak, majd csatornáznak A Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán pénteken 8 és 
19 óra között ismét vásárt tar-
tanak. Bő felhozatal lesz kü-
lönböző hagyományos és helyi 
termékekből, úgymint: idény-
zöldségek, hús- és tejtermé-
kek, lekvárok, gyümölcslevek, 
bor, pálinka, gyümölcs, tea, fű-
szerpaprika, olajok, valamint 
kézművestermékek.

A Marosszentgyörgyi Napok ke-
retében szombaton este 6 órá-
tól a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban adja elő a jászberényi 
Déryné vegyes kar az István, a 
király rockoperát. Rendezte és 
zongorán kísér Ferencz Sándor 
karnagy.

Szombaton este 8 órai kezdet-
tel operettgálaestre kerül sor 
a szászrégeni Eugen Nicoară 
művelődési ház nagytermé-
ben. Fellépnek a Budapesti 
Operettszínház előadói: Osz-
vald Marika, Bódi Barbara és 
Peller Károly. 

Hova menjünk?

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Nagyon operatívan zajlottak a munkálatok




