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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.

Hon lap:  www.vasarhelyi-hirlap.ro
E-mail: hirlap@vasarhelyi-hirlap.ro
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A négynapos útra induló za-
rándokokat Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumának egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára bú-
csúztatta, és a zarándoklat lel-
ki vezetője, Varga Lajos váci se-
gédpüspök áldotta meg. Soltész 
Miklós azt hangsúlyozta, hogy 
a csíksomlyói búcsú és a zarán-
dokvonat közösséget teremt, ami-
re nagy szüksége van most Euró-
pának és a világnak. Nagy öröm-
nek mondta, hogy a vonaton több 
mint 250 fiatal is utazik, köztük 
Dél-Amerikából, a diaszpórából, 
Felvidékről és Kárpátaljáról ér-
kezettek – emelte ki. Az MTI ál-
tal idézett államtitkár arra kér-
te a zarándokvonat utasait, hogy 
közvetítsék a kereszténység örö-
mét és szépségét, ezzel is erősít-
ve az összetartozást a magyarok 
és más nemzetek között, eljuttat-
va az üzenetet Románia és az or-
todoxia felé is.

A Boldogasszony vonatot  
Nagyváradon, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen, Maroshévízen 
és Gyergyószentmiklóson ün-
n e p s é g  k e r e t é b e n  f o g a d -
ták. A zarándokok pénteken 
Madéfa lvára ,  Cs íkszeredá-
ba, majd Csíksomlyóra men-
nek, harmadnap, szombaton a 
csíksomlyói búcsún vesznek 
részt, a búcsú egyik legna-
gyobb keresztaljaként felvonul-

va a kegytemplomhoz. Az ün-
nepi szentmise  12.30-kor kez-
dődik a csíksomlyói hegynye-
regben, szónoka Marian Adam 
Waligóra lengyel szerzetes, a 
czestochowai Jasna Góra-i pálos 
kolostor házfőnöke lesz.

Csíksomlyón az első búcsújá-
rást a legenda szerint 1567-ben 
tartották, amikor János Zsig-
mond erdélyi fejedelem fegyver-
rel akarta a katolikus székelye-

ket az unitárius vallás felvételé-
re kényszeríteni. Csík, Gyergyó 
és Kászon népe pünkösd szom-
batján Csíksomlyón gyülekezett, 
Szűz Mária segítségét kérte, majd 
legyőzte a fejedelem seregét a 
Hargita Tolvajos-hágójában. A di-
adal után újfent Csíksomlyón ad-
tak hálát, egyben fogadalmat tet-
tek, hogy ezután pünkösd szom-
batján minden évben elzarándo-
kolnak oda.  

Az ünnepi szentmise szombaton 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben

Vásárhelyen a zarándokvonat

Nagy tömeg várta a szerelvényt a vásárhelyi állomáson

Lapzártánkkor, a késő 

délutáni órákban kö-

szöntötték a marosvá-

sárhelyi nagyállomáson 

a tegnap reggel a buda-

pesti Nyugati pályaud-

varról indult Boldogasz-

szony zarándokvonatot.

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház 2018-ban is csatlako-
zik a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvénysorozathoz. A színház 
munkatársai és önkéntesei május 
19-én, szombaton az intézmény 
belső és külső helyszínein gazdag 
és színes ajánlattal, az alább fel-
sorolt játékos, interaktív progra-
mokkal várják az érdeklődőket:

Május 19-én, szombaton a 
színház főbejáratától indul a 

Kulisszajárás, amely a szín-
ház belső tereibe engedi be-
pillantani az érdeklődőket. A 
magyar nyelvű túravezetés 
időpontjai: 16.00–16.50, 18.00–
18.50 és 22.00–22.50. A belé-
pés díjtalan, jelentkezni lehet 
a pr.office@nemzetiszinhaz.
ro címen, Facebookon, vagy a 
0365-806 862 telefonszámon. 

A Undergorund teremben 17 
órakor A lélek meztelen lazasá-

ga című monodráma tekinthető 
meg, amelyet Gábor Miklós nap-
lója nyomán rendezett Beczásy 
Áron. Az előadást közönségta-
lálkozó követi. 

A nagyteremben 19 órakor 
William Golding–Nigel Williams: 
A legyek ura túlélőjáték látha-
tó. Az ifjúsági előadás rende-
zője Vidovszky György. Az elő-
adást beszélgetés követi az alko-
tók részvételével. 

A nagyterem színpadán 22 
órától improvizációs gyakor-
latok lesznek színészekkel. A 
belépés díjtalan, jelentkezés 
a pr.office@nemzetiszinhaz.
ro címen szükséges, vagy a 
Facebookon, illetve a 0365-806 
862 telefonszámon. 

A színpadi előadásokra a Mú-
zeumok Éjszakája-karkötővel 1 
lej a belépőjegy ára.

Bartha Rozália a legutóbbi Hű-
séges olvasó nyereményjátékunk 
szerencsés nyertese. Marosvá-
sárhelyi olvasónk elmondta, nem 
éppen a megjelenése óta, de rég ol-
vassa a Vásárhelyi Hírlapot. Reg-
gel negyed nyolckor kapja kéz-
hez és a keresztrejtvénnyel kezdi, 
majd sorra elolvas mindent. Na-
gyon szereti a gyógynövényekről 
és a természetes gyógymódokról 
szóló írásokat, de a politika is ér-
dekli, azokat a cikkeket is elolvas-
sa, hiszen napirenden akar lenni 
mindennel. Az újsággal elégedett, 
szereti a témagazdagságát, talán 
a gyereknevelésről olvasna még 

többet, mert „azóta sokat válto-
zott ezen a téren is minden, amió-
ta az én gyerekeim felnőttek” – te-
szi hozzá a hat unokával büszkél-
kedő nagymama. A 300 lejt is az 
uno káira költi, kisebb kirándulás-
ra készülnek Szovátára és környé-
kére – árulta el Bartha Rozália. 

Keresztrejtvényfejtőink között 
is sorsoltunk tegnap. A szeren-
csés Török Ilona marosvásárhe-
lyi olvasónk a Vihar utcából. Nye-
reményét – Nógrádi Gábor: Nem 
vagyok Samu! és Nyitrai Erika: Az 
érintés hatalma című könyveket – 
ma reggel 8 és délután fél 4 között 
veheti át szerkesztőségünkben.

A Múzeumok Éjszakája a színházban is várja a vendégeket

Unokáival készül kirándulni a nyertes olvasónk

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Bartha Rozália unokáira költi nyereményét

ELŐFIZETÉSI ÁRAINK

» 0265-260 170 «

1 hónap – 25 lej
3 hónap – 70 lej

6 hónap – 140 lej
12 hónap – 280 lej

Következő lapszám

Következő lapszámunk május 
22-én, kedden jelenik meg. 




