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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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1 hónap – 25 lej

3 hónap – 70 lej

6 hónap – 140 lej

12 hónap – 280 lej

Marosvásárhelyen 314 telje-
sítmény alapú ösztöndíjat 
tartanak számon és 5814 

érdemösztöndíjat. Ezek összér-
téke 785 ezer, illetve 1,45 mil-
lió lej. A 2 238 500 lejes összeget 
a városháza saját költségvetésé-
ből biztosítja. Bár az ösztöndíjak 
nagysága havi értékekben van 
meghatározva, Vásárhelyen be-
vett szokás, hogy az önkormány-
zat nem havonta, hanem félévente 
utalja a pénzt. Ennek egyszerű a 
magyarázata: a tanácsi határo-
zat a féléves tanulmányi átlaghoz 
és a 10-es magaviselethez köti az 
500, illetve 50 lejes ösztöndíjak fo-
lyósítását, tehát a február eleji va-
káció előtt semmiként nem lehet 
elvégezni a számításokat. Vannak 

olyan iskolák, ahol a nyári vaká-
cióban behívják az érdekelt diá-
kokat az ösztöndíj felvételére, de 
akadnak olyan tanintézmények 
is, ahol a tanulóknak meg kell 
várniuk az őszi becsengetést. A 
második félévre járó juttatás fo-
lyósítása így minden esetben át-
csúszik a következő tanévre. A 
jól teljesítő gyerekek még így is 
örülnek a kis zsebpénznek, mely 
az évszaktól függetlenül, min-
dig jól fog.

„Az ösztöndíj az anyagi támo-
gatás egyik formája, amelynek 
célja ösztönözni azokat a tanuló-
kat, akik nagyon jó eredménye-
ket érnek el az oktatásban és a 

magaviselet terén” – mondta el a 
pénzjutalom kapcsán Maior. A vá-
rosháza egyébként azzal magya-
rázza az általánossá vált késést, 
hogy a költségvetést az év első hó-
napjaiban fogadják el, míg a tan-
év már az előző esztendő őszén 
megkezdődik. Mint ismert, a vá-
rosi tanácsban és a sajtóban még 
így is nagy vita előzte meg az ösz-
szeg elkülönítését. A Szabadem-
berek Pártja (POL) azt szerette 
volna, ha minden egyes vásárhe-
lyi diák ösztöndíjban részesül, 
a többi politikai alakulat viszont 
úgy döntött, csak a jó teljesít-
ményt nyújtókat jutalmazza. Az 
RMDSZ javaslatára a 2017/18-as 

tanévtől a  balesetet szenvedett 
vagy a krónikus betegségekkel 
bajlódó és ebből kifolyólag kórhá-
zi kezelésre szoruló, valamint az 
árván maradt gyerekeknek 250 
lejes medikoszociális ösztöndí-
jat szavaztak meg. Városi szinten 
eddig mindössze tízen igényelték 
a támogatást, pedig az ösztöndíjra 
jogosultak száma jóval nagyobb 
lehet. Lapunk megkeresésére 
Kali István, a szövetség ügyveze-
tő elnöke elmondta, hogy a követ-
kező tanévre megpróbálnak egy 
hatékonyabb rendszert kidolgoz-
ni, amely által sikerül majd fel-
számolni az akár féléves késést.

SZUCHER ERVIN

Maros megye mellett Bras-
só, Hunyad, Szeben, Bihar és 
Szatmár megyében is tartottak 
házkutatásokat, összesen 82 he-
lyen, – magánszemélyek lakásán, 
intézményekben és vállalatoknál, 
–  a nyomozók. A korrupcióelle-
nes igazgatóság (DGA), a Maros 
megyei antikorrupciós szolgá-

lat, valamint a bűnügyi rendőr-
ség nyomozói tegnap egy több 
személyt, hivatalnokokat is érin-
tő korrupciós  ügyben jártak el. 
A Maros megyei gépkocsivezetői 
jogosítványt kibocsátó hivatalban 
ugyanis 100 lejért lehetett hozzá-
jutni a hajtási jogosítványhoz bár-
milyen vizsga nélkül. Ez annyira 

vonzónak bizzonyult, hogy több 
megyéből is Marosvásárhely-
re jöttek a jogosítvány megszer-
zéséért úgy, hogy ideiglenesen 
lakcímet változtattak, mégpedig 
Maros megyébe. 

A nyomozás arra is fényt de-
rített, hogy az egyik köztiszt-
viselő, néhány Maros megyei 

ügyleteiben is érdekelt, amelyek 
sütőipari termékeket szereznek 
különböző vállalatoktól és azt 
forgalmazzák. Ezekkel össze-
játszva adócsalást követtek el, 
nem adtak számlát a forgalma-
zott termékekről, megrövidítve 
ezzel az állami adóalapot. 

A. E.

A Magyar Unitárius Egyház 
Vallásszabadság Házának fel-
avatásával folytatódott július 
7-én, Kolozsváron az 1568-as 
tordai vallásügyi határozat 450 
esztendős évfordulóját ünnep-
lő jubileumi év. Kolozsvár egyik 
legrégebbi házában, a fél évez-
redes épületben az igen gaz-
dag építészeti örökség mellett 
a látogatók megtekinthetik az 
unitárius egyház több évszá-
zados tárgyi örökségét is. Az 

Erdélyi Napló két oldalas, szí-
nes riportban számol be az 
eseményről A közszolgálatába 
állított püspöki palota címmel. 
Összefogás Bekéék megmen-
téséért című összeállításában 
a hetilap az Erdélyben ritkán 
tapasztalható magyar pártok 
fölötti összefogásról ír, amely 
több nagyméretű tiltakozó meg-
mozdulásban is megmutatko-
zik, de a politikusok nemzetközi 
lobbitevékenységben is bíznak 

annak érdekében, hogy a szé-
kely terroristaper bebörtönzött 
áldozatainak ügyében igazság 
szülessen. A témához kapcsoló-
dik a lap Kirakatperek a cente-
nárium évében című vezércikke 
is, amelyben a szerző többek kö-
zött így fogalmaz: „Ha mindeze-
ket a bírósági ítéleteket fűzérbe 
szedjük, nehezen érthető, hogy 
miért tüntetnek országszerte a 
»független« bíróság mellett. Van 
független igazságszolgáltatás 

Romániában? Vajon mitől függet-
len? A szakmai hozzáértéstől, 
a tisztességtől, a tények reális 
feltárásától? Vajon a sztálinis-
ta időkhöz hasonlóan forró dró-
ton rángatják egy központból a 
bírákat? Ha ma is létezik ilyen 
központ, akkor nem tudni ponto-
san, hol és kinek a hatáskörébe 
tartozik, de egy dolog bizonyos: 
függetlenül a gazda kilététől, az 
ostor legtöbbször az erdélyi ma-
gyarságon csattan”.

A második félévre járó juttatás mindig átcsúszik a következő tanévre

Érkeznek az ösztöndíjak

A jó teljesítményt nyújtó diákokat – még ha későn is, de – jutalmazza a városháza

Jóval a nyári kicsenge-

tés, illetve a vizsgaláz 

lejárta után kaphatják 

meg a marosvásárhelyi 

tanulók az önkormány-

zat által megítélt telje-

sítmény alapú, illetve 

érdemösztöndíjak első 

részét. Claudiu Maior 

polgármesteri tanácsos 

szerint a városháza a 

napokban készül folyó-

sítani az iskolák által 

az első félévre igényelt 

összegeket.
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Száz lejért „vásároltak” jogosítványt Maros megyében

Megjelent az Erdélyi Napló legújabb száma




