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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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ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Péntek délután 5 órától a ma-
rosvásárhelyi várban, a Ré-
gészeti és Történeti Múzeum 
épületében Sükösd Ferenc 
(1933–1972) marosvásárhe-
lyi festőművész tárlatának 
megnyitójára várják az érdek-
lődőket. A kiállítást megnyitja 
Németh Zsolt, a magyar or-
szággyűlés külügyi bizottsá-
gának elnöke, Péter Ferenc, a 
Maros Megyei Tanács elnöke 
és Nagy Miklós Kund mű-
kritikus. 

Pénteken és szombaton este 
7 órától a Yorick Stúdióban 
(Mészárosok bástyája) Láng 
Zsolt: Sminkszoba című elő-
adása látható. A 18 éven felü-
lieknek szánt előadást román 
nyelven feliratozzák. A szom-
bati előadás után közönség-
találkozót tartanak. 

Január 16-án, kedd este 7 
órától a vár Mészárosok 
bástyájában a 3G Színház 
Székely Csaba: Öröm és bol-
dogság című darabját játssza 
Andi Gherghe rendezésében. 

Hova menjünk?

Hatodik alkalommal szer-
veznek felolvasó maratont 
Marosvásárhelyen, amely 

az idén is kétnyelvű lesz, az ér-
deklődőknek két alkalommal 
lesz lehetőségük felolvasni – ol-
vasható a szerkesztőségünk-
nek is eljuttatott közleményben. 
A szervezők szeretettel várnak 
minden marosvásárhelyi iro-
dalomkedvelőt január 15-én és 
22-én a Studium Orvosi Szak-
könyvtárba (Gen. Gheorghe 
Avramescu utca, 11. szám), hogy 
öt percen keresztül olvassanak 
fel Marosvásárhelyért. 

2018-ban újítással készülnek 
meglepni a kultúra iránt érdek-
lődőket. A két felolvasó maraton 
közötti hetet (január 15. – január 
22.) kulturális hétnek nevezték 
el, így nemcsak a magyar és a 
román irodalom és kultúra kép-

viselői előtt tisztelegnek, hanem 
szerepet adnak más, a város-
ban élő nemzetiségek kultúrá-
inak is. A közlemény szerint 
tematikus esteket szerveznek 
a Studium Prospero Kulturális 
Központban (Forradalom utca, 
8. szám), melyen az adott nem-
zetiség képviselői bemutatják 
szokásaikat, jellegzetességei-
ket, illetve kérdéseket lehet ne-
kik feltenni. Ebben az évben két 
nemzetiség kap szerepet: a ro-
mák és az örmények.

A roma estre január 17-én, 
szerda délután 5 órakor várják 
az érdeklődőket, Moca Rudy, a 
Romo Sapiens Egyesület képvi-
selője mutatja be az általa kép-
viselt közösség szokásait román 
nyelven. Az örmény estet janu-
ár 18-án, csütörtök este 6 órakor 
tartják, amelyen Puskás Attila, a 
Marosvásárhelyi Örmény – Ma-
gyar Kulturális Egyesület elnö-
ke kalauzolja az érdeklődőket a 
marosvásárhelyi örmények vilá-
gába. Az est hangulatát a duduk 
hangja, valamint különleges bor-

párlat (konyak) kóstolása fog-
ja színesebbé tenni. Az előadás 
magyar nyelven lesz, előzetes 
jelentkezés szükséges és jegyet 
kell rá váltani. Jelentkezni hét-
köznaponként 9:00–15:00 óra 
között lehet az office@studium.
ro e-mail-címen vagy a 0730-
627 439 telefonszámon.

Az előző évekhez hasonlóan, 
a román, illetve a magyar kul-
túra napi felolvasó maratont is 
élőben közvetítik. Aki otthon-
ról vagy okostelefonjáról sze-
retné követni a felolvasást, a 
rendezvény napján a felolvasó 
maraton Facebook-oldalán találja 
meg a közvetítés linkjét: facebook.
com/olvassfelmarosvasarhelyert/ 
(magyar nyelvű), facebook.com/
citestele (román nyelvű). 

Január 15-én, a román kultúra 
napján, Mihai Eminescu születé-
sének évfordulóján marosvásár-
helyi román szerzők, évfordulós 
román szerzők, Mihai Eminescu 
műveiből, valamint a teljes 
magyar irodalom szerzőinek 
románra fordított műveiből vá-

logathatnak a felolvasni vágyók. 
Január 22-én, a magyar kultú-
ra napján marosvásárhelyi ma-
gyar szerzők, évfordulós magyar 
szerzők művei lesznek a teríté-
ken (például Szilágyi Domokos 
születésének 80. évfordulója, 
Lengyel Balázs születésének 
100. évfordulója, Hamvas Béla 
halálának 50. évfordulója, Rejtő 
Jenő halálának 75. évfordulója, 
Dsida Jenő és Karinthy Frigyes 
halálának 80. évfordulója). A fel-
olvasók a teljes román irodalom 
magyarra fordított alkotásaiból 
is válogathatnak.

A szervezők arra kérik azo-
kat, akik szeretnének felolvas-
ni, hogy az olvassfel@gmail.com 
címen, vagy hétköznaponként 
9:00–16:00 óra között a 0730-
627 439 telefonszámon jelez-
zék szándékukat, amennyiben 
a magyar kultúra napi felolva-
só maratonon szeretnének fel-
olvasni. A román kultúra napi 
felolvasó maratonra a citeste.
mures@gmail.com címen lehet 
regisztrálni. 

Kulturális hétté bővül a hatodik alkalommal megszervezett rendezvény

Olvass fel Marosvásárhelyért!

Kiss Bora színművésznő a tavalyi felolvasó maratonon

Január 15-én, illetve 

22-én a román, vala-

mint a magyar kultúra 

napjának megünneplé-

sére készül a Studium 

– Prospero Alapítvány, 

amelynek szervező 

csapata ebben az év-

ben is összeállt, hogy 

a város multikulturális 

létét élő gyakorlattá 

tegye. A két időpont 

közötti héten fókusz-

ban lesz a kultúra, az 

olvasás, a nyomtatott 

könyv iránti szeretet. 

Utcai  t i l takozáson vet-
tek részt csütörtökön a dicső-
szent  mártoni  sofőr iskolák 
alkalmazottai, valamint a gép-
járművezetői jogosítványra pá-
lyázók, miután a Maros megyei 
prefektúra úgy döntött, a me-
gyei jogú városban ezentúl nem 
szervezhetnek gyakorlati vizs-
gát. A News.ro hírportál beszá-
molója szerint a polgármesteri 
hivatal előtt lezajlott megmoz-
duláson több mint százan vet-
tek részt. A tiltakozáson részt 
vevő gépjárművezető-oktatók 
autós felvonulást is szerveztek 
a város főterén. Az akciót Sorin 
Megheşan, Dicsőszentmárton 
polgármestere is támogatta, aki 
csütörtöki közleményében azt 
ígérte a tiltakozóknak, hogy a 
helyi önkormányzat mindent 
meg fog tenni annak érdekében, 
hogy ismét lehessen a város-
ban gyakorlati vizsgát szervez-
ni. A közleményben az elöljáró 
arra is emlékeztet, hogy az el-
múlt időszakban a polgármes-
teri hivatal a helyi közlekedési 
rendőrséggel együttműködve 

számos közlekedésbiztonsá-
gi intézkedést gyakorlatba ül-
tetett, s példaként említette, 
nemrégiben négy új jelzőlám-
pát helyeztek ki a város főte-
rének környékén. Lucian Goga 
prefektus a téma kapcsán a 
hírügynökségnek azt mondta, 
Dicsőszentmárton azért került 
le a gyakorlati vizsgák helyszí-

neit tartalmazó listáról, mert 
nem felel meg az előírásoknak. 
Hozzátette: a kormányhivatal 
korábban azt kérte a belügy-
minisztériumtól, hogy Maros-
vásárhelyen kívül két másik 
Maros megyei városban, Seges-
váron és Szászrégenben is le-
hessen vizsgázni. 

GYERGYAI CSABA

Tiltakozás Dicsőszentmártonban

A sofőriskolák alkalmazottai és a jogosítványra pályázók is tüntettek
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