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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
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Helyi termelők egészséges, 
bő választékú felhozatalából 
lesz alkalma választani min-
denkinek, aki ellátogat a Ma-
gyar Termék Nagydíjas Petry 
Látványműhely és Múzeum 
udvarára. Az ismert Local 
Farmers’ Market rendezvény 

lehetőséget ad a helyi terme-
lőknek, a hagyományos, igazi 
termékeiknek az értékesíté-
sére, a jelenlévők pedig hús-, 
tejterméket, sajtot, mézet, lek-
várt, szörpöt vásárolhatnak, 
emellett gyümölcslevekre, pá-
linkára, különleges borokra, 

zöldségekre, gyümölcsökre, 
kézműves termékekre, házi 
szappanokra, krémekre, ék-
szerekre, ajándéktárgyakra is 
szert tehetnek. 

Az újabb vásár április 21-
én, pénteken zajlik 8 és 19 óra 
között.

A székelyudvarhelyi Ugron 
Alapítvány pályázatot hirdet a 
Vasszékely szobor felállításá-
nak 100. évfordulója alkalmából 
középiskolások számára. A diá-
kok két feladat közül választhat-
nak, egy pályázó csak az egyik 
témakörben nevezhet, neve, te-

lefonszáma, iskolája megneve-
zésével.

1. „Én, a vasszékely” – fiktív 
első világháborús történet meg-
alkotása egy 82-es baka cseleke-
deteit prezentálva.

2. Egy valódi családtörténet fel-
kutatása.

A győztest, illetve a 2. és 3. he-
lyezettet 500, 300 és 200 lejjel jutal-
mazzák. A dolgozatokat a kapi@
gmail.hu címre várják, beküldé-
si határidő: május 25. Ugyanitt, 
vagy a 0752-301 914-es telefonszá-
mon kaphatók további informáci-
ók a bibliográfiával  kapcsolatban. 

Szombaton délután 5 órától 
kezdődik a Kultúrpalota nagy-
termében a Jézus él! című hús-
véti ifjúsági zenefesztivál. A 
Maros-Mezőségi Református 

Egyházmegye által szervezett 
rendezvényen hat ifjúsági ze-
nekar – Gordonka, IMM-PRO, 
KisKorál, Reménység, Szabadi 
úti ifjúsági kórus, Szela – lép fel, 

a mezőkölpényi ifjúsági csoport 
pedig A tékozló fiú című színda-
rabot adja elő. A húsvéti zenefesz-
tivál a reformáció 500. évforduló-
jának kiemelt rendezvénye.

A rendezvénynek az egyik 
közösségi oldalon közzé-
tett beharangozóján csü-

törtökön délig majdnem ezren 
érdeklődtek az esemény iránt 
és több mint ötszázan jelez-
ték, hogy ott lesznek, annak el-
lenére, hogy csütörtök reggelre 
havas esőre és havazásra éb-
redtek a marosvásárhelyiek és a 
környékbeliek. Az időjárás-elő-
rejelzés szerint április 23-án, 
vasárnap mínusz 1 és plusz 12 
fok között alakul a hőmérséklet, 
a déli és kora délutáni órákban 
pedig záporokra kell számítani. 
A Rózsák terén 13 órától 17 órá-
ig a Tekerj egy jó célért! nevű jó-
tékonysági megmérettetéssel 
indul a program, az idén az óvo-
dákért „tekernek”, vagyis a szer-
vezők idénre azt a célt tűzték ki, 
hogy legalább három óvodát fel-
szerelnek 10-10 futóbiciklivel és 
egyéb elemekkel, amelyekkel a 
gyerekek kerékpározási kész-
ségét fejlesztik. Szintén 13 órá-
tól veszi kezdetét a Kreativitás 
a forgalomban kezdeményezés, 
amely során 14 év alatti gyere-
kek különböző tanító játékok se-
gítségével ismerkedhetnek meg 

a KRESZ-szel és a biztonságos 
közlekedés feltételeivel. A prog-
ramponton a védősisak haszná-
lata kötelező. A 14 éven aluliak 
kerékpáros felvonulása, azaz 
a Critical Mass Junior 16 óra-
kor kezdődik, a tervek szerint 
16.30-kor a résztvevők között ki-
sorsolnak a Decathlon által fel-
ajánlott biciklit, 17.15-kor pedig 
a felnőttek tomboláján hirdetnek 
győztest, akinek nyereménye 
B-Twin Rockrider 340 kerék-
pár a Decathlon felajánlásával. 
A kerékpárokat 17.55-kor eme-
lik a fejük fölé a Critical Mass 
résztvevői – ez a rendezvény 
nemzetközi mozzanata, amely-

lyel a bicikliseknek a közúti for-
galomban való létjogosultságára 
hívják fel a figyelmet –, majd 18 
órakor indul a felvonulás a város 
utcáin, amelyen csak 14 éven fe-
lüliek vehetnek részt. Útvonal: 
Győzelem tér–1918. december 
1. út–Pandúrok útja–Predeál ut-
ca–Dózsa György út–Győzelem 
tér–Rózsák tere–Forradalom 
utca–1989. december 22. ut-
ca–Esthajnalcsillag utca–Béke 
utca–Tutaj utca, érkezés a Sör-
patikához.

A társszervező Marosszéki 
Közösségi Alapítvány igazgató-
jától, Gál Sándortól megtudtuk, 
az idei rendezvénnyel a leggya-

koribb 10 balesettípusra is rá-
világítanak, és 20 érvet hoz-
nak fel a biciklizés hasznos-
sága mellett, azaz céljuk a ke-
rékpározás népszerűsítése és 
a biztonságos közlekedésre va-
ló figyelem felkeltése. „Az időjá-
rás-előrejelzések alapján lehet, 
hogy szerencsénk lesz és meg-
ússzuk kisebb futózáporokkal. 
A résztvevőket mindenképpen 
arra kérjük, hogy öltözzenek fel 
kellőképpen, rétegesen, mele-
gen és legyen náluk esőköpeny, 
illetve kerékpáros védőfelsze-
relés is” – mondta lapunknak 
Gál Sándor.  

GÁSPÁR BOTOND

A biztonságos kerékpározásért vonulnak fel Marosvásárhely központjában

Újabb Critical Mass

A tavaly is sokan voltak a kerékpáros tiltakozáson

Az április 22-ei Föld 

napja alkalmából Ma-

rosvásárhelyen ismét 

megszervezik a hagyo-

mányosnak számító 

Critical Mass kerékpá-

ros rendezvényt és fel-

vonulást. A bringásokat 

vasárnap 13 órára vár-

ják a főtérre, a felvonu-

lás 18 órakor kezdődik.

Ma este 7 órától a marosvá-
sárhelyi Várban levő 74 Szín-
házban mutatják be Alina 
Csatlós Cartea cu aripi című 
kötetét. A könyvet Alexandru 
Uiuiu ajánlja az érdeklődők fi-
gyelmébe. Ugyanott Az én vi-
lágom címmel nyílik képző-
művészeti kiállítás. A mun-
kák szerzője ugyancsak Alina 
Csatlós.

Pénteken este 9 órakor a 
Blood Brothers ukrán Iron 
Maiden tribute-zenekar 
koncertezik a marosvásár-
helyi Sinaia/Sörház utcai 
Jazz & Blues Club Bunker 
 helyiségében.

Szombaton a Föld napja tisz-
teletére a Marosvásárhelyi 
Rádió kezdeményezésére ta-
karítási akciót szerveznek 
Marosvásárhelyen a Maros 
partján. A résztvevőket, ter-
mészetjárókat és azokat, akik 
szívesen töltenének néhány 
órát a Maros partján, 11 órá-
ra várják a kompnál, ahonnan 
indulva a Maros bal partján 
szedik össze a szemetet.

Hova menjünk?
Farmervásár a Petry udvarán

Pályázat középiskolásoknak

Ifjúsági zenefesztivál
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