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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-

nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség te-
lefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és be-

mondja 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!
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Ma délután 5 órától a Ma-
rosvásárhelyi Rádió stúdió-
termében a  hulladékgazdál-
kodás témakörében szervez-
nek kerekasztal-beszélgetést, 
amelyre minden érdeklődőt 
várnak. 

A Marosvásárhelyi Rádió, 
mint közszolgálati médiain-
tézmény, nemcsak beszél a kö-
zösség számára fontos kérdé-
sekről, hanem kezdeményez 
és cselekszik is, ha szüksé-
ges -  olvasható a szerkesztő-
ségünkbe is eljuttatott meghí-
vóban. Az elmúlt években az 
intézmény figyelemmel kísér-

te a régió környezetvédelmi 
problémáit, a légszennyezés-
től a környezetettudatos közle-
kedésig, az erdei és városi fa-
kivágások kérdésétől a védett 
vadállatok helyzetéig, vala-
mint a hulladékgazdálkodás-
tól a folyóvizek és tavak szeny-
nyezettségéig. Évek óta követ-
kezetesen kampányol a kör-
nyezettudatos életmód nép-
szerűsítéséért, mert azt vallja, 
a mai ember felelőssége, hogy 
milyen bolygón kell majd él-
niük a következő generációk-
nak.  Idén április 22-én, a Föld 
napján közös takarítási akci-

ót szervezett a rádió a Maros-
parton, ahol 400 személy egy 3 
kilométeres szakaszt tisztított 
meg három óra alatt, és 6 te-
herautónyi, kb. 2000 zsák sze-
metet gyűjtött össze.

A környezetvédelmi civil 
szervezetekkel folyamatosan 
konzultálva arra a következte-
tésre jutott a Marosvásárhelyi 
Rádió munkaközössége, hogy 
ősszel nagytakarítás helyett 
közvitát szervez a hulladék-
gazdálkodás kérdéskörében, 
amelyen számít mindenkinek 
a szakavatott véleményére és 
javaslatára.

November 18-án,  szom-
bat este 6 órától a Grand Ho-
tel konferenciatermében a 
Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület borkóstolás-
sal egybekötött záró emlék-
estet szervez Hamvas Béla 
posztumusz Kossuth-díjas 
magyar író, filozófus, eszté-
ta és könyvtáros születésének 
120. évfordulója alkalmából. 

Hamvas Béla A bor filozófiája 
című írásából részleteket ad 
elő Székely Szabó Zoltán szín-
művész, Bánffy-díjas színház-
szervező, bordalokat énekel 
Kilyén Ilka, Magyar Örökség-
díjas színművész. 

Az  érdeklődők a  0743-
413059, 0745-35911 vagy 0743-
694811 telefonszámokon jelez-
hetik részvételi szándékukat. 

Ünnepi köszöntőjében Ke-
lemen Hunor RMDSZ-
elnök azt az anekdotát 

idézte, amikor egy idős művész 
a hosszú élet titkát abban lát-
ta, hogy nem szabad abbahagy-
ni a lélegzést. Úgy vélte: a nyelv 
hosszú életének is az a titka, 
hogy nem szabad abbahagy-
ni annak használatát. A politi-
kus arra figyelmeztetett, hogy 
a nyelv egyaránt képes alko-
tásra és rombolásra. Utóbbira 
példaként idézte, hogy az 1990-
es marosvásárhelyi pogromkí-
sérlet onnan indult, hogy vala-
kik magyarul is kiírták, hogy 
gyógyszertár. Hozzátette: ma-
napság Ukrajnát sújtja nyelvi 
háború – írta az MTI. Az E-MIL 
intézményét méltató Markó Bé-
la költő elmondta, maga is a 
laudációra készülve keresett rá 
az intézmény szó eredetére és 
csodálkozott rá, hogy volt a ma-
gyar nyelvben egykor egy kedv, 
ízlés, irány jelentésű int főnév, 
amelyből az intéz és az intéz-
mény szavunk is ered. Markó 
Béla megemlítette: „magyar 
irodalom csak egy van, magyar 
irodalmi élet viszont több is”, 
hiszen az erdélyi magyar írók 
többsége a romániai és a ma-

gyarországi írók szövetségének 
is tagja. Megjegyezte: néha úgy 
tűnik, hogy „Magyarországon 
belül is több, egymással párhu-
zamos irodalmi élet van és nem 
a sokszínűség, hanem a kizáró-
lagosság jegyében”.

Úgy vélte, az Erdélyi Magyar 
Írók Ligája akár az önálló írói 
érdekképviseletről legyen szó, 
akár a magyarországi irodal-
mi intézményekkel való folya-
matos kapcsolatról, akár a ma-
gyar-román együttműködés-
ről, sikerrel válaszolt a kihívá-
sokra.

A díjat, Sánta Csaba szobrász-
művész Bölcső című alkotását - 
amelyhez 20 ezer lej pénzjuta-
lom is tartozik - Kelemen Hunor 
és Takács Csaba, a Communitas 
Alapítvány elnöke adta át Kará-
csonyi Zsolt E-MIL-elnöknek.

A magyar nyelv napja a köz-
figyelmet igyekszik ráirányíta-
ni a magyar nép szellemi-kultu-
rális öröksége és nemzeti iden-
titása alapját jelentő magyar 
nyelvre.

Az Anyanyelvápolók Szövet-
sége a 2008. december 6-án 
megtartott IX. tisztújító közgyű-

lésén április 23-át jelölte meg a 
magyar nyelv napjának. 2011. 
szeptember 26-án az Ország-
gyűlés a magyar nyelv napjává 
november 13-át nyilvánította, 
1844-ben ugyanis ezen a napon 
fogadták el a magyart állam-
nyelvvé tevő, a magyar nyelv és 
nemzetiségről szóló 1844. évi II. 
törvényt, amely többek között 
kimondta, hogy az országgyű-
léshez intézett királyi iratok, 
előadások, válaszok magyar 
nyelvűek legyenek, ahogyan a 
törvényeket is magyar nyelven 
alkossák. 

A nyelv hosszú életének titka: nem abbahagyni a használatát

Elismerés az E-MIL-nek

Karácsonyi Zsolt, a díjazott E-MIL elnöke és Kelemen Hunor

Az Erdélyi Magyar Írók 

Ligáját (E-MIL) díjaz-

ta hétfő este a kolozs-

vári Bánffy-palotában 

a magyar nyelv napja 

alkalmából az RMDSZ 

és a szövetség által lét-

rehozott Communitas 

Alapítvány.

Mától látogatható Marosvá-
sár helyen a Maros Megyei 
Képzőművészek Egyesü-
letének kiállítótermében 
(Szentgyörgy/Köztársa-
ság tér) a Czirjék Lajos olaj-
festményeit és Fekete Pál 
agyagszobrait bemutató tár-
lat. A kiállítás naponta 10 
és 16 óra között ingyen te-
kinthető meg két héten ke-
resztül.

Csütörtökön este 7 órától a 
Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem Levél utcai stúdi-
ójában a Papírrepülők című 
előadás látható Sebestyén 
Aba rendezésében.

Hova menjünk?
Közvita a tisztább környezetért

Záró emlékest

FOTÓ: GÖNCZY TAMÁS

Kettős sorsolás 

Holnap délelőtt 11 órakor a 
Vásárhelyi Hírlap szerkesztő-
ségében kettős sorsolást tar-
tunk: kisorsoljuk a kereszt-
rejtvény megoldói közül a 
szerencsés nyertest, vala-
mint a Hűséges olvasó játék 
nyertesét. Aki szeretne, részt 
vehet a sorsoláson.

Erdély 
a nagy háborúban
Koszta István első világhá-
borús trilógiájának második 
részét, az Erdély a Nagy Há-
borúban. 1914-1916 augusz-
tus című könyvét november 
16-án, csütörtök délután 2 
órakor mutatja be Nagy Mik-
lós Kund a Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron, a 
Tamási Áron teremben. 




