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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!
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Az ünnepség 14 órakor 
kezdődik a Vártemplom 
udvarán, ahol, tervek sze-

rint leleplezik Kálvin János és 
Károli Gáspár szobrát. A nagy 
reformátornak emléket állító 
bronzalkotást a nyárádselyei 
származású, most Magyaror-
szágon élő Péterfi László készí-
tette, míg az első teljes magyar 
Biblia fordítójának szobrát 
 Deák Árpád formálta.

A szervezők szerint a ren-
dezvény leglátványosabb ré-
sze az ünnepi felvonulás lesz, 
amikor a Görgényi-, Küküllői-, 
Marosi és Maros-Mezőségi Egy-
házmegyék gyülekezeteinek 
küldöttségei a Vártemplomtól a 

Sportcsarnokhoz vonulnak, elő-
re láthatóan délután három óra 
körül. A ligeti Sportcsarnokba 
az istentisztelet 16 órakor kez-
dődik, igét hirdet: Steinbach 
József magyarországi püspök, 
ágendás beszédet mond Ka-
tó Béla püspök, majd közös 
úrvacsoraosztás lesz a Sport-
csarnokban és a Ligetben fel-
állított nagy sátorban is. Fontos 

tudnivaló, hogy mivel Maros 
megyében csaknem százezer 
református van, s a Sportcsar-
noknak a befogadóképessége 
kétezer, főként a gyülekeze-
tek elöljárói, lelkészek, gondno-
kok, presbiterek, meghívottak 
vehetnek részt a benti ünnep-
ségen, az előzetesen, a gyü-
lekezetekben kiosztott jegyek 
alapján. A szervezők azonban 

lehetőséget biztosítanak min-
denkinek, hogy részese legyen 
az igehirdetésnek és az úrva-
csorázásnak, a Ligetben felál-
lított, kivetítőkkel és padokkal 
ellátott sátorban.

A szombati ünnepségen a 
közös úrvacsoraosztás után 
Rákász Gergely tart orgonakon-
certet, majd fellép a FIKE-band.

 SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi rendezvény leglátványosabb része az ünnepi felvonulás lesz

Megünneplik a reformációt

A közös ünnepen ágendás beszédet mond Kató Béla püspök is

A Maros megye terü-

letén működő négy 

református egyházme-

gye közös reformációi 

ünnepséget tart októ-

ber 14-én, szombaton, 

együtt ünnepelve a 

reformáció 500. évfor-

dulóját.

Márai Sándor A gyertyák 
csonkig égnek című regé-
nyének azonos című szín-
padi változatából készült 
előadását mutatta be a 
Spectrum Színház szombat 
este. Színpadra alkalmazta 
Pozsgai Zsolt, rendező: Kin-
cses Elemér. Szereplők: Tatai 
Sándor, Mózes Erzsébet, 
Kárp György és Márton Ka-
tinka. Legközelebbi előadás: 
október 14., szombat 19 óra. 
A jegyek ára 15, illetve 8 lej. 
Jegyfoglalás a 0744-301 875-
ös telefonszámon.
 
A 2017/2018-as évadban a 
Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
latának előadásai között sze-
repel William Shakespeare: 
Macbeth című tragédiája, 
amelyet Keresztes Attila ren-
dezett. A művet Szabó Lőrinc 
fordította. A darabot a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nagytermi stúdióterében 
tekintheti meg a közönség 
október 13-án, pénteken 19 
órától. A 18 év felettieknek 
ajánlott előadásra a Bernády 
György-mecénásbérletek 
érvényesek.

Péntek este 6 órakor a 
Bernády Házban a Ke-
mény Zsigmond Társaság 
és a Mentor Könyvek Ki-
adó szervezésében bemu-
tatják Káli Király István 
A szemfényvesztett című 
regényét. A Noran Libro és 
a Mentor Könyvek közös 
kiadásában megjelent re-
gény szerzőjével a szerkesz-
tő, Gálfalvi Ágnes beszél-
get. Közreműködik Györffy 
 András színművész.

Hova menjünk?

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az idei Szent László-év jegyé-
ben szervezi meg nagy királyunk 
emlékezetére és a magyarok 
kaukázusi kapcsolatai témá-
ban a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület és 
a Visegrádi Szent György Lovag-
rend helyi szervezete az Örmény 
Kultúra Napjait Marosvásárhe-
lyen október 14–15-én. A rendez-
vény fő előadója Hidán Csaba, a 
Károli Gáspár Református Egye-
tem tanára, magyar őstörténet- 
és Szent László-kutató, a DUNA 
TV rendhagyó történelemórájá-
nak szerkesztője és előadója. A 
történelmi előadás-sorozat októ-
ber 14-én, szombaton 11 órakor 
kezdődik a Kultúrpalota kister-
mében Sztyeppei lovasok kau-
kázusi ábrázolásokon. Örmény, 
grúz harci viselet és magyar vo-
natkozásai címmel. Az előadást 
megelőzően Ősz Domokos, a 
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia fúvósa dudukon kauká-
zusi dallamokat ad elő. 17 órai 

kezdettel a Bolyai téri unitárius 
egyházközség Dersi János ter-
mében Hidán Csaba Szent Lász-
ló király uralkodása címmel 
tart előadást. Vasárnap délben 
12 órakor a Dersi János terem-
ben Kelemen Ferenc megnyitja 
Gámentzy Zoltán marosvásár-
helyi örmény származású festő-
művész emlékkiállítását, amely 

két hétig lesz látogatható. A belé-
pés ingyenes, a szervezők min-
denkit várnak.

Az esemény partnere a Maros 
Megyei Múzeum, médiapartner 
többek között a Vásárhelyi Hír-
lap, a megrendezést támogat-
ta az Optica Optofarm Kft. és az 
Atlantic Panzió.

BAKÓ ZOLTÁN

Hétvégi Szent László-megemlékezések

A bögözi és homoródkarácsonyfalvi templomok Szent László-ábrázolása

FOTÓ:  BAKÓ ZOLTÁN

A hétvégén ismét őszi vá-
sárt szerveznek Marosvásár-
helyen. Ezúttal a Vársétányon 
tartja –  ebben az évben má-
sodik alkalommal – a Mercur 
Egyesület a Várvásár nevű ren-
dezvényt, amelynek első „pró-
bája” a tavasszal volt. Nemcsak 
megyénkbeli termelők állítanak 
ki és árulnak, hanem Hargita, 
Fehér, Kolozs, Brassó, Szeben, 
Máramaros és Suceava megyei 
meghívottak is. A vásár három 
napig tart nyitva – pénteken, 
szombaton és vasárnap – a Vár-
sétányon, a várfal melletti koc-

kaköves téren. A szervezők azt 
ígérik, hogy házi kenyér, bor, 
must, hagyományos felvágottak 
– kolbász, véres, májas, disz-
nósajt, sonkák, pácolt-füstölt 
húsfélék –, tejtermékek, üdí-
tőitalok, gyümölcslevek, ször-
pök, lekvárok, savanyúságok, 
őszi zöldségek és gyümölcsök, 
manufakturális étolajok, ha-
lak és halkészítmények, teák, 
aromatikus növények, sörfé-
lék is lesznek a kínálatban. A 
közönség szórakoztatásáról a 
népi művészeti iskola diákjai 
gondoskodnak, akik könnyű- és 

népzenével lépnek fel a vásár 
kis színpadán.

A Várvásár pénteken 11–19, 
szombaton 10–19, míg vasárnap 
10–18 óra között tart nyitva. A 
szervezők célja, hogy támogas-
sák a helyi termelőket, ősterme-
lőket, vidéki kisvállalkozókat, 
hogy terményeiket és termékei-
ket megismertessék a vásárlók-
kal, ösztönözzék őket, hogy a jó 
minőségű és egészséges helyi 
termékeket válasszák a nagy 
üzletláncok gyengébb minősé-
gű tömegcikkei helyett.

B. Z.

Újabb vásár a Vársétányon




