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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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A budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeum által útjára indí-
tott rendhagyó mozgókiál-

lítást 2017-ben, a költő születé-
sének 200. évfordulóján indítot-
tak útnak. 

Pünkösdi ajándék 
Marosvásárhelyen

A különleges tárlat múlt hé-
ten a háromszéki Csernáton 
Haszmann Pál Múzeumában par-
kolt le, a hét elején Csíkszeredá-
ban, majd a hétvégén Sepsiszent-
györgyön láthatja a közönség.

A mozgókiállítás pünkösd va-
sárnapján költözik három na-
pig Marosvásárhelyre, méghoz-
zá a Színház térre. „A rendha-
gyó kiállítás a Teleki Téka ven-
dégeként érkezik Marosvásár-
helyre, amelynek mi kimondottan 
örvendünk, igyekeztünk méltó 
helyszínt is keresni az Arany-
busznak, de ugyanakkor olyant 
is, amellyel sok emberhez elju-
tunk. A három nap alatt remél-

jük, sokan bekukkantanak majd 
a belterében egyedi látványvilágú 
buszba, vasárnap például számí-
tunk a templomozókra is” – fogal-
mazott a kiállításról a Téka veze-
tője, Lázok Klára.

Ágnes asszony kihajtogatható 
lepedője

A 200-as Arany-busz egy rend-
hagyó kiállítás, amely Arany Já-
nos életművét, életét, költészeté-
nek máig ható eleven erejét ver-
sek, képek, relikviamásolatok, 
hang- és filmfelvételek segítségé-
vel mutatja be. A látogatókat akti-
vizáló, fából készült egyedi ins-
tallációs elemek nem csupán kü-
lönleges látványvilágot teremte-
nek, de segítik a szövegértelme-
zés, a befogadás folyamatát is, 

mint például Ágnes asszony ki-
hajtogatható lepedője vagy a sej-
telmes radványi erdő megjele-
nítése. A beépített digitális esz-
közök pedig éppúgy lehetőséget 
nyújtanak Arany költészetének 
és pályájának mélyebb megisme-
résére, mint verseinek élvezeté-
re, vagy éppen a szórakoztató já-
tékra. Feltérképezhető például 
Arany kapcsolatrendszere, éle-
tének és kultuszának helyszínei; 

kipróbálható a Toldi erőjáték, le-
het hallgatni verseket, és rappelt 
Arany-szövegeket is.

A busz mellett felállított Tele-
ki Tékás sátorban a látogatóknak 
alkalma lesz Arany-köteteket la-
pozgatni, kvízeket kitölteni, és 
kipróbálhatják erejüket egy pet-
rencés rúddal vagy egy malom-
kővel is.

SZÁSZ CS. EMESE

A Teleki Téka vendégeként jön Marosvásárhelyre a mozgókiállítás

Érkezik a 200-as Arany-busz

Különleges helyszíne a kiállításnak egy tömegközlekedési eszköz

Ismét erdélyi turné-

ra indult a Petőfi Irodal-

mi Múzeum különleges 

Arany-emlékkiállítása, 

amely egy buszban mu-

tatja be a kétszáz éve 

született író életművét. 

A 200-as Arany-busz a 

Teleki Téka vendégeként 

állomásozik három na-

pig Marosvásárhelyen.

A Múzeumok Éjszakája prog-
ramsorozathoz kapcsolódik a 
Teleki Téka is. Különleges idő-
szakos kiállítás nyílik szom-
baton, a Múzeumok Éjszaká-
ján a könyvtárban, Insignia 
funeralia. Halotti címerek a Te-
leki–Bolyai Könyvtárban cím-
mel, melynek során bemutatás-
ra kerülnek a legszebb darabok 

a Teleki Téka fiókjaiban rejtőz-
ködő 31 címer közül. A doku-
mentumok sérülékenysége mi-
att a tárlat csak rövid ideig, má-
jus 26-ig látogatható, szombaton 
este 18 órától speciális tárlatve-
zetést tart Weisz Szidónia, a ki-
állítás kurátora.

A Múzeumok Éjszakája alkal-
mából még szombat délelőtt a 

gyerekeket is várják 11 órától cí-
mertervező múzeumpedagógiai 
foglalkozásra a könyvtár udva-
rára, ahol megtervezhetik saját 
családi címerüket, már létező cí-
mereket színezhetnek vagy ala-
kíthatnak át fantáziájuk alapján.

Amúgy szombaton este 18 órá-
tól éjjel 2 óráig tartanak nyit-
va a Téka állandó kiállításai, il-

letve a Reformáció a 16. század-
ban című időszakos kiállítás is. 
Ugyanakkor a csendes olvasás-
ra, hangulatos beszélgetésre is 
alkalmat szeretnének nyújtani, 
ezért a Téka udvarán egy olvasó-
sarkot is felállítanak az Omnis 
Libri könyvesbolttal közösen, 
amely ugyancsak 2 óráig látogat-
ható majd.

Hűséges olvasó-játékunk leg-
újabb fordulójának nyertese a 38 
éves Bartus Botond (képünkön), 
aki két éve hűséges előfizetője a 
lapunknak. Más nyereményjáté-
kon nem szokott játszani, a min-
den lapszámban megjelenő Hű-
séges olvasó-szelvényeket azon-
ban előszeretettel vágja ki, gyűj-
ti, majd hozza be szerkesztősé-
günkbe. Elmondása szerint na-
gyon örült a háromszáz lejnek, 
amire nem számított, de a helye 

már megvan: nyári ruhatárának 
felfrissítésére fordítja majd a Vá-
sárhelyi Hírlaptól kapott összeget.

A keresztrejtvény játékunk be-
küldői közt is sorsoltunk, a sze-
rencsés Mélik Attila lett, aki Gary 
Chapman Segítség, rokonok let-
tünk című könyvét viheti haza. 
Nyereményét átveheti a Vásár-
helyi Hírlap Liviu Rebreanu 48. 
szám alatti szerkesztőéségéből 
hétköznaponként 8 és 16 óra 
között.

Címerek a Teleki Téka fiókjaiból

Ruhatárát frissíti a nyereményből

Program

Marosvásárhelyen pünkösd vasárnapján, 16 órakor nyit a kiállítás és 
egészen 20 óráig látogatható, május 21-én, hétfőn 10-től 18 óráig, 
május 22-én, kedden pedig 9-től 18 óráig lehet felszállni rá. Egyszer-
re 20-25 személy tudja megtekinteni a kiállítást, úgyhogy csopor-
toknak előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a Teleki Téka 
0265-261 857-es telefonszámán lehet.
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