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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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A kétnyelvű koncert-elő-
adás előzményeként ta-
valy nyáron egy izgalmas 

zenei kísérletet valósítottak meg 
– utalt Sebestyén Aba a Vásárhe-
lyi Forgatagon, a Szféra színpa-
dán bemutatott erdélyi magyar 
költők verseiből összeállított vá-
logatásra, amelyhez Cári Tibor 
zeneszerző komponált zenét. 

A  Szabó  T .  Anna ,  Mate i  
Vișniec, Demény Péter, Monica 

M i h a e l a  P o p ,  V i c t o r  I o a n  
Frunză, Kovács András Ferenc, 
Pálfi Ervin, Andrei Hutuleac és 
Székely Csaba költeményeiből 
ihletődött dalokat Georgiana 
Ghergu, Sânziana Tarța és 
Sebestyén Aba előadásában 
hallhatja a közönség a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia 
zenészeiből és meghívott zené-
szekből álló, 21 tagú zenekar 
kíséretével.  

A versek kiválogatásával kap-
csolatban a tegnapi sajtótájékoz-
tatón Sebestyén Aba elmondta, 
egy éve folyamatosan dolgoznak, 
olvassa a verseket és küldi Cári 
Tibornak, aki azokat a költemé-
nyeket zenésítette meg, ame-
lyek megihlették, és úgy érezte, 
hogy zeneileg is jól csengenek. 
„Ehhez a projekthez teljesen új 
zenét írtam, és ha van is még 
néhány olyan román dal, amely 
elhangzott már korábban, folya-
matosan kicserélem ezeket is” – 
mondta a zeneszerző. 

A költők közül valamennyien 
színházközeliek – hívta fel a fi-
gyelmet Sebestyén Aba, aki kö-
zölte azt is, meggyőződése, hogy 
Marosvásárhely sajátos etnikai 
összetétele megkívánja ezt a faj-
ta kulturális kommunikációt. 

„Projektünk létjogosultságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az 
előző, színházi témában létre-
hozott kiadások keretében elért 
szakmai és közönségsiker” – fo-
galmazott a Yorick vezetője, hoz-
zátéve, hogy a kortárs költészet 
és a klasszikus, illetve pop stí-
lusjegyeivel bátran kísérletező 
zene, még inkább képes áttörni 
az „örökölt és évtizedeken át be-
lénk nevelt kommunikációs, kul-
turális gátakat”. 

A koncert-előadást május 
18-án, péntek este 7 órakor a 
Kultúrpalota nagytermében mu-
tatják be, a Múzeumok Éjszaká-
ja rendezvénysorozat megnyitó 
eseményeként, ahová a Múzeu-
mok Éjszakájára érvényes kar-
kötővel lehet belépni. 

ANTAL ERIKA

Magyar és román költők megzenésített verseit mutatják be

Kór-Társak a Kultúrpalotában

Sebestyén Aba egy dalt el is énekelt a tegnapi sajtótájékoztatón 

A Kultúrközi párbeszéd a kortárs zene és költé-

szet tükrében címmel egy új projektet indított a 

Yorick Stúdió a Nemzeti Kulturális Alap, a Maros 

Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Művészeti 

Egyetem támogatásával.  

Kolozsvári József szalmaké-
peiből nyílik kiállítás ma este 6 
óra 30 perckor a kövesdombi uni-
tárius egyházközség templomá-
nak Bözödi György termében. 

A tárlatot Kedei Zoltán festő-
művész nyitja meg. Bemutatják 
Kolozsvári József Egy álmot ker-
gettem című életrajzi kötetét 
(Juventus Kiadó, 2018). 

Az  esemény házigazdája  
Kecskés Csaba lelkész-espe-
res, a Segesváron élő szerző-
ről és munkájáról Doszlop Lídia 
beszél.

Kiállítás és könyvbemutató a Kövesdombon
Szimfonikus hangversennyel 
folytatódik ma este 7 órakor 
a Zenei Napok programsoro-
zata a Kultúrpalota nagy-
termében. Vezényel Nicolae 
Moldoveanu svájci karmester, 
zongorán játszik Naoko Anzai 
japán művész. Műsoron: 
Adrian Pop-, Sosztakovics-, 
Haydn-művek. A hangver-
senyre a 30-as számú bérle-
tek érvényesek.

Hova menjünk?

Az egészségügyben hetek óta 
tartó tiltakozáshullám hatásos-
nak bizonyult, a bérezési törvényt 
módosítják, az elvont összege-
ket megtérítik, így az általános 
sztrájk elmaradt. Az egészség-
ügy helyzete azonban továbbra 
sem rózsás. Az Erdélyi Napló két-
oldalas összeállításából kiderül, 
hogy a fiatal orvosok folyamatos 
kivándorlását csak kis mérték-
ben tudja ellensúlyozni a mostani 
fizetésemelés. Az egészségügyet 
a rendszerszintű stratégiahiány 
és a korrupció sújtja leginkább. 

A rendszerben dolgozó szakem-
berek szerint egyre inkább meg-
erősödik a magánbefektetésként 
létrehozott szakrendelők és kór-
házak hálózata – az országban 
csak ezek tudnak magas színvo-
nalat nyújtani –, a betegbiztosító 
által finanszírozott állami egész-
ségügyi hálózat pedig a túlélésre 
rendezkedik be. Lassan állandóvá 
válnak az elektromos cigaretták 
körüli botrányok: hol a haszná-
lat közbeni felrobbanásukról, hol 
a hagyományos cigarettákkal ve-
tekedő káros hatásukról olvasha-

tunk. Bár korántsem olyan káros, 
mint a hagyományos dohány-
zás, az egészséges jelzőt mégis 
el kell felejtenünk. A hetilap cikke 
azokat a kutatási eredményeket 
foglalja össze, amelyek új megvi-
lágításba helyezik az elektronikus 
cigaretta káros hatásait. A Festum 
Varadinum nemcsak Nagyvárad, 
hanem Erdély egyik legrangosabb 
kulturális eseményévé nőtte ki 
magát. Az 1992-ben útjára indított 
rendezvénysorozat idei, kéthetes 
kiadását foglalja össze az Erdélyi 
Napló nagyváradi színes riportja.

Megjelent az Erdélyi Napló legújabb száma

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Sorsolás

Ma délelőtt 11 órakor szer-
kesztőségünkben (Liviu 
Rebreanu 48. szám) kisorsol-
juk a Hűséges olvasó, illetve a 
keresztrejtvény soron követ-
kező nyertesét. Akit érdekel a 
sorsolás, személyesen részt 
vehet az eseményen. 




