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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.
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12 hónap – 280 lej

A Református Kollégium - Bo-
lyai Farkas Líceum Öreg-
diákok Baráti Köre idén is 

megszervezi a már hagyományos-
sá vált tiszteletteljes főhajtását 
Lukinics József honvédszázados 
sírjánál a római-katolikus teme-
tőben.  A megemlékezésre ér-
kezők március 14-én 13 óra 10 
perckor a temető bejáratánál ta-
lálkoznak – tájékoztattak a szer-
vezők. Azt megelőzően a baráti 
kör rendhagyó módon tiszteleg 
Szász Ká roly, 

‚
48-as államférfi, a 

kollégium volt tanára sírjánál is a 
református temetőben. Találkozó 
a temető bejáratánál március 14-
én 12 óra 30 perckor. 

Örökségünk őrei

Ma délután fél 2-kor a Kultúr-
palota nagytermében kezdődik 
az Örökségünk őrei vetélkedő, 
az épített örökség védelmét, nép-
szerűsítését célzó mozgalom 
Maros megyei döntője. A rendez-

vényen jelen lesz Hegedüs Csil-
la, az RMDSZ kultúráért felelős 
ügyvezető alelnöke, a projekt öt-
letgazdája; Péter Ferenc, a Maros 
megyei RMDSZ elnöke; valamint 
a Maros megyei szakasz fővédnö-
kei: Csép Éva Andrea, parlamenti 
képviselő és Novák Csaba Zoltán 
szenátor. A verseny keretében öt, 
Maros megye különböző régiójá-
ból érkező, valamint négy maros-
vásárhelyi középiskolás csapat 
méretkezik meg.

Március 15-én, délután 2 órá-
tól a Petőfi-szobornál az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács Maros 
megyei szervezete az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
évfordulója tiszteletére ünnepi 
megemlékezést szervez. Az ün-
nepi műsorban fellépnek a Bolyai 
Farkas Gimnázium, a Bernády 
György Általános Iskola, a Refor-

mátus Kollégium és a Művészeti 
Gimnázium diákjai. 

Ünnepi rendezvény

Március 15-én délután 4 órá-
tól a Székely vértanúk emlékmű-
vénél sor kerül a hagyományos 
megemlékező ünnepségre. Az 
ünnepi rendezvény keretén belül 
felszólalnak: L. Simon László, a 
Fidesz- KDNP országgyűlési kép-
viselője; Flender Gyöngyvér, kon-
zul; Péter Ferenc, a Maros megyei 
RMDSZ elnöke; Vass Levente, a 
szervezet marosvásárhelyi elnö-
ke, valamint a történelmi egyhá-
zak képviselői. Fellép a korondi 
fúvószenekar. Az ünnepi szónok-
latokat a szokásos ünnepi koszo-
rúzás követi. A szervezők arra 
kérnek mindenkit, aki koszorút 
szeretne elhelyezni a Székely 

vértanúk emlékművénél, a Ma-
ros megyei vagy a Marosvásár-
helyi RMDSZ titkárságán jelezze 
szándékát.

A Maros megyei RMDSZ szer-
vezésében este 6 órától a Kultúr-
palota nagytermében kezdetét 
veszi az ötödik Könyv és gyer-
tya díjátadó gála, ahol Erdős Ró-
bert, a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem hall-
gatójának előadásában ünnepi 
dallamokat, valamint Tóth Esz-
ter Nikolettől, a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem végzős 
diákjától forradalmi verset hall-
hatunk. Az estet a magyarorszá-
gi Esszencia Produkció koncertje 
zárja. Este 9 órától Slam poetry 
estre várják a műfaj kedvelőit 
a Jazz&Blues Klubban.

ANTAL ERIKA

Az 1848-as forradalom százhetvenedik évfordulójára emlékeznek Marosvásárhelyen

Szónoklatok, koncert, slam poetry

A Postaréten a Székely vértanúk emlékoszlopához várják csütörtök délután 4-re a megemlékezőket

Több napon keresztül, 

több helyszínen emlé-

keznek Marosvásárhe-

lyen az 1848-as forrada-

lom 170. évfordulójára. 

Az eseménysorozat teg-

nap este a Kultúrpalota 

kistermében Forradalmi 

rímek címmel szavaló-

versennyel vette kezde-

tét. A nyertes a csütör-

tök délutáni ünnepségen 

is fellép a Postaréten.

Háromszáz lejt nyert a Vásár-
helyi Hírlap Hűséges olvasó nye-
reményén a marosvásárhelyi Bob 
Magdolna (képünkön). A nyertes 
borítékot Giliga Mária, kedves ol-
vasónk húzta ki. A szerencsés 
nyertes több mint tíz éve olvas-
sa lapunkat és nagyon szereti az 
aktuális híreket, a városban tör-
téntekről szóló beszámolókat, de 
a sportot és a keresztrejtvényt is. 
Megkérdeztük, hogy valamit hi-
ányol-e a Vásárhelyi Hírlapból és 

kiderült, hogy szeretne több or-
szágos jellegű hírt, beszámolót 
olvasni. A 300 lejes nyereményét 
négy unokájára és a húsvéti elő-
készületekre költi majd.

Nyárádszentlászlói kereszt-
rejtvényfejtőnknek kedvezett a 
szerencse a legutóbbi soroláson. 
Kovács Viorica Byron Katie: Négy 
kérdés című érdekes és hasznos 
könyvével gazdagodott. Nyere-
ményét hazavisszük.

S. V.

Unokáira költi a nyereményt Ma este 7 órától a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata a 
színház nagytermében Sütő 
András: Egy lócsiszár virág-
vasárnapja című drámáját 
tűzte műsorra Sebestyén Aba 
rendezésében. Holnap este 
fél 8-tól a színház kistermé-
ben Bartis Attila: Rendezés 
című drámája látható a szer-
ző rendezésében. 

Ma este 7-től a Kultúrpalo-
ta nagytermében a szim-
fonikus hangverseny címe: 
Orosz est. Vezényel Shinya 
Ozaki és zongorán közremű-
ködik Yuma Segawa (Ja-
pán). Műsoron válogatás 
N. Rimszkij-Korszakov, A. 
Borodin, M. Muszorgszkij és 
S. Rachmaninov műveiből. A 
21. számú hangversenybérlet 
érvényes.   

Hova menjünk?

ARCHÍV FOTÓ: BODA. L. GERGELY

Ma délután 5 órakor a Bernády 
Ház emeleti galériájában mu-
tatkozik be a székelyudvarhelyi 
Orbán Balázs Fotóklub. A fotog-
ráfiának nagy hagyománya van 
Székelyudvarhelyen, napjaink-

ban is élénk a fotómozgalom a 
városban. A jelenlegi klub elődje 
még a hatvanas években alakult, 
a hetvenes években vette fel a je-
lenlegi nevét, és szerzett sikerei, 
rendszeres kiállításai révén szép 

hírnevet magának. 2015-től hiva-
talosan bejegyzett egyesületként 
működik, tagjai, akik közül tizen-
négyen állítanak ki ez alkalom-
mal, kiemelt figyelmet szentelnek 
a természetfotózásnak. 

Bemutatkozik az Orbán Balázs Fotóklub




