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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
E-mail: hirlap@vasarhelyi-hirlap.ro
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postai előfizetés

A szovátai Papp Máriának 
kedvezett a szerencse a leg-
utóbbi Hűséges Olvasó pályá-
zatunkon, s régen láttunk va-
lakit, aki így örvendett volna a 
háromszáz lejes nyeremény-
nek. Mint elmondta a család-
ból férje, Papp Károly a leg-
szorgalmasabb újságolvasó, s 
már a Vásárhelyi Hírlap meg-
jelenése óta előfizette, első-
ként ő olvassa át a lapot. „Hoz-
zám és a többi családtaghoz 

csak azután kerülhet az újság” 
– mondja Papp Mária, aki elis-
merte, hogy legjobban a recep-
teket szereti, sokat ki is pró-
bált belőlük, de a hírek, beszá-
molók is érdeklik. „Néha még a 
munkahelyemre is beviszem, 
hogy a kolléganők is olvassa-
nak el egy-egy érdekesebb cik-
ket. A nyereményből minden-
képp továbbra is megújítjuk az 
előfizetést, a többit a család-
ra költjük.”

Pénteken este 6 és 8 óra között 
a Gyulafehérvári Caritas kilen-
cedik alkalommal szervezi meg 
az országos szolidaritási ak-
ciósorozatát tizenhét helyszí-
nen, Marosvásárhelyen a Szín-
ház téren, Marosszentgyörgyön 
a Szent György téren, Erdő-
szent györgyön a művelődési 
ház előtt, Szovátán a fürdőte-
lepen, a Maros villa előtti par-
kolóban gyertyákkal világíta-
nak meg egy-egy közteret, ahol 
az égő gyertya a nélkülözők-
kel való sorsvállalást jelképezi. 
Ez lehetőséget teremt mindenki 
számára, hogy kifejezze: fontos 
számára a közösségünk.

A segesvári városi rendőrség 
bűnügyek felderítésével foglal-
kozó szolgálata elfogta és a ma-
rosvásárhelyi fogházba kísérte 
azt a 73 éves férfit, akit a helyi 
bíróság börtönbüntetésre ítélt 

jogerősen. A nyugdíjas férfit 
október folyamán ítélte négy év 
és egy hónap letöltendő börtön-
büntetésre a megyei törvény-
szék kiskorúval folytatott nemi 
közösülés vádjával.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros megyei szerve-
zete emlékrendezvényt szer-
vez az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hősei tisztele-
tére Marosvásárhelyen októ-

ber 19-én., csütörtökön délután 
5 órától a Deus Providebit Ta-
nulmányi Ház- Szent Mihály 
termében. Emlékezzenek ve-
lünk, mindenkit sok szeretet-
tel várunk!

Az első terembe belépve, 
a fényképeket nézegetve, 
azonnal feltűnik, hogy a 

fotográfus erdélyi tájakon örö-
kítette meg mindazt, ami ér-
deklődési körét leginkább jel-
lemzi: tájakat, idős embere-
ket, fiatalokat és öregeket egy-
más mellé ültetve, a falusi em-
ber mindennapjainak tartozé-
kait: betakarítást, kenyérsü-
tést, juhnyájat, fejést, malmot, 
kaszálót, szántót, pihenőt, csa-
ládi hétköznapot, munkában 
megkeményedett ráncos kezet, 
lakásbelsőt, udvart, munka-
eszközöket. Az első teremben 
látható felvételek Abásfalván, 
Szászcsáváson, Székelyvar-
ságon, Gyímesközéplokon, 
Ho moród keményfalván, Erdő-
csinádon,  Tatrangon,  Ho-
moród almáson, Makfalván, 
Csík szent domokoson, Siklódon 
és Csíkszentgyörgyön, vala-
mint Küsmödön készültek. Sa-
játosságuk, hogy az emberek, 
akiket Bálint Zsigmond lencse-
végre kapott, nem pózolnak, 
nincsenek kiöltözve, hanem a 
legtermészetesebben, hétköz-

napi viseletükben állnak, ül-
nek, beszélgetnek, mosolyog-
nak, vagy gondolkodnak vala-
min, mintha a fotós ott sem lett 
volna. A lefotózott család példá-
ul, ahol több generáció áll egy-
más mellett, az udvaron, hátuk 
mögött a gazdasági épülettel, 
épp csak abbahagyta a munkát, 
és a maga legtermészetesebb 
és leghétköznapibb módján néz 
bele a kamerába. Ruhájuk a 
mindennapi munkában haszná-
latos, nem szégyellik, hogy egy 
kicsit piszkos, egy kicsit poros, 
néhol foltos, vagy kopottas, hi-
szen abban gondozzák az álla-
tokat, szántják a földet, aratnak, 
fejnek, rendezik a szénát. ter-

mészetellenesen hatna, ha nem 
így örökítette volna meg őket. 
Ahogyan a munkától megkérge-
sedett és megfeketedett kéz is 
így természetes és szép, hiszen 
magán hordozza egy egész élet 
történetét. Az öregkort többnyi-
re derűsnek ábrázolja Bálint 
Zsigmond, portréin mosolyog-
nak, örülnek az életnek az em-
berek, néhol férj és feleség ül 
egymás mellett, vagy nagypapa 
a dédunokájával. 

A középső teremben azok 
a fotók láthatók, amelyeken a 
néphagyományok közül a leg-
mozgalmasabb és legszínesebb 
szokást örökítette meg a mű-
vész: a kibédi farsang világát, 

ahol humorral, játékkedvvel 
búcsúztatják a telet fiatalok és 
idősek. A kalotaszegi népvise-
let is megihlette a 80. életévét 
ünneplő fényképészt, Zsobokon 
és Mérán a lányok színesen dí-
szített öltözékét láthatja a láto-
gató. A harmadik, a legbelső te-
rem felvételei Bözödújfaluban 
és Szászalvincen készültek, 
ezek témái szomorúak, de az 
ember okozta pusztuláson túl 
arról is szólnak, hogy a termé-
szet képes a megújulásra. 

A kiállítás jövő hétvégéig in-
gyenesen látogatható naponta 
10 és 16 óra között.

ANTAL ERIKA

Portréin mosolyognak, örülnek az életnek az emberek

Bálint Zsigmond fotótárlata

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet is átvette 2014-ben

Papp Mária

A Bernády Ház föld-

szinti kiállítótermei-

ben színes, nagymére-

tű fotóiból állított ösz-

sze gazdag válogatást 

Bálint Zsigmond ma-

rosvásárhelyi fotómű-

vész 80. születésnapja 

alkalmából.

Pénteken este 6 órától Káli
István A szemfényvesztett cí-
mű regényét mutatják be a 
marosvásárhelyi Bernády 
Házban. A szerzővel Csíky 
Boldizsár és a regény szer-
kesztője, Gálfalvi Ágnes 
beszélget.

Szombaton délelőtt 11 óra-
kor Még nyílnak a völgyben… 
címmel nyílik kiállítás Mar-
ton Erzsébet préselt virágok-
ból készült alkotásaiból a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit 
Tanulmányi Házban.

Szombaton 14 órától közös 
ünneplésre hív minden érdek-
lődőt a négy Maros megyei 
református egyházmegye (a 
görgényi, küküllői, marosi és 
maros-mezőségi), a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmá-
ból. A Vártemplomban áhítat-
tal és szoborparkavatással 
veszi kezdetét a rendezvény. 
14.30-kor indul az ünnepi fel-
vonulás, 16 órától pedig a 
Sportcsarnokban kerül sor az 
ünnepi istentiszteletre. 

Vasárnap este 7 órakor kez-
dődik a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében a Hahota 
Színtársulat ünnepi kabaré-
válogatásának bemutatója.

Hova menjünk?
Közösen költik el a nyereményt

SzolidaritásKiskorút rontott meg 

Egy nép azt mondta, elég volt!

FOTÓ: VERES NÁNDOR




