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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 találkozó ötlete Gaál Attila 
Csaba fejéből pattant ki két 
évvel ezelőtt, a már Veszp-

rémen dolgozó színművész ak-
kor még a Köteles utcai egyetem 
színésztanonca volt, és úgy érez-
te, nagyon gyenge a kapcsolatuk 
a többi egyetemmel, a máshol, 
de ugyancsak magyarul színész-
nek tanuló diáksággal. Ő pedig kí-
váncsi a többiekre, és elhatároz-
ta, hogy tenni is fog érte. Az ötle-
te az egyetem vezetőségének is 
tetszett, így született meg két év-
vel ezelőtt az első Magyar Szín-
házi Diáktalálkozó. „Azt gondol-
tam, ha együtt dolgozunk, kiala-

kulnak kapcsolatok, amelynek 
amellett, hogy megismerjük egy-
más munkamódszereit, egyéb 
hozadéka is lehet. Lett is: innen 
ment valaki Újvidékre rendezni, 
meg Budapestről is jöttek ide ren-
dezni” – fogalmaz az ötletgazda, 
aki két évvel ezelőtt diáktársaival 
szervezte meg a találkozót, ezút-
tal meg a jelenlegi diákoknak adja 
át szervezési tapasztalatát.

A második találkozó hétfőn 
már elkezdődött és egészen va-
sárnapig tart: összesen negyven-
öt színészhallgató vesz részt mű-

helymunkákban, az újvidéki, bu-
dapesti, kaposvári, kolozsvári és 
marosvásárhelyi diákok öt külön-
böző csoportban dolgoznak egész 
héten, a workshopot a különböző 
egyetemek tanárai vezetik: For-
gács Péter, a budapesti Színház- 
és Filmművészeti Egyetemről, 
Uray Péter a Kaposvári Egyetem-
ről, Hernyák György és Táborosi 
Margaréta az Újvidéki Művésze-
ti Akadémiáról, Szilágyi-Palkó 
Csaba, a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Színház és 
Televízió Karáról, míg a Maros-

vásárhelyi Művészeti Egyetemet 
Sebestyén Aba képviseli.

A műhelymunkán kívül sza-
badidős foglalkozások, összejö-
vetelek, koncertek is szerepelnek 
a programban, amelyek szintén 
a kapcsolatépítés jegyében zajla-
nak. A diákok munkájának ered-
ményét majd vasárnap este meg 
is lehet tekinteni a Stúdió Szín-
házban, ahol 18 órától láthatjuk, 
hogy ki mit gondolt, mit ad elő a 
hatalom tematikájában.

SZÁSZ CS. EMESE

Műhelymunkára érkeztek Marosvásárhelyre a Kárpát-medencei hallgatók

Találkoznak a magyar színisek

Diákok szervezik diákoknak

A marosvásárhelyi 

színitanoda diákjai kez-

deményezték két évvel 

ezelőtt azt a találkozót, 

amelyen a Kárpát-me-

dence egyetemein szí-

nészmesterséget ma-

gyar nyelven tanuló di-

ákok találkoznak. Nem-

csak ismerkedést, talál-

kozást, hanem együtt-

dolgozást, közös mű-

helymunkákat is jelent 

a MASZIDI, a Magyar 

Színházi Diáktalálkozó.

Keddtől pályázhatnak a romá-
niai fiatalok az Európai Unió által 
elindított ingyenes európai uta-
zásra, a jelentkezéseket június 
26-áig nyújthatják be az érdek-
lődők – közölte Facebook-oldalán 
Sógor Csaba európai parlamen-
ti képviselő.

A szerencsés kiválasztottak el-
sősorban vonattal utazhatják be 
a földrészt, illetve amennyiben 
másra nincs lehetőség, busszal, 
komppal vagy repülővel is köz-
lekedhetnek, azaz ezeknek a je-
gyeknek az árát is megtérítik. A 
program keretében egyéni és leg-
feljebb ötfős csoportos utazásra 
is lehet jelentkezni, az érdeklő-
dőknek pedig idén július elsejé-
ig be kell tölteniük 18. életévüket, 
azaz a projekt az 1999. július 2. és 
2000. július 1. között születettek-
nek szól. Pályázni legalább egy, 
legfeljebb négy helyszínre lehet, 
az utazás legfeljebb harminc na-
pig tarthat. A sikeresen pályázók 
2018. július 9. és szeptember 30. 
között kezdhetik meg utazásu-
kat. Sógor Csaba arra is felhívta 
a figyelmet, hogy mivel az Euró-

pai Parlament a kulturális örök-
ség európai évévé nyilvánítot-
ta 2018-at, nagyobb eséllyel pá-
lyázhatnak azok, akik a kulturá-
lis örökség évének kitüntetett vá-
rosait vagy régióit jelölik meg úti 
célként. „A program célja az eu-
rópai fiatalság lehetőségeinek ki-
szélesítése, az európai integrá-
ció sikeres elmélyítése, a kultú-
rák közötti jobb kommunikáció, 
kapcsolatok és együttműködé-

sek elősegítése” – tette hozzá az 
EP-képviselő. Az Európai Bizott-
ság egyébként ebben az évben 12 
millió eurót fordít a programra, 
így az EU területén 15 ezer fia-
talnak biztosít ingyenes vonatje-
gyet. Románia számára 576, Ma-
gyarországnak 287 ingyenes jegy 
áll rendelkezésére. Az Európai 
Bizottság egyébként azt tervezi, 
hogy a pályázatot a továbbiakban 
évente meghirdeti.

Európai utazásra pályázhatnak a fiatalok A Magyarok Világszövetsége és 
a szászrégeni Humana Regun 
Egyesület szervezésében június 
13-án, szerda délután 6 órai kez-
dettel Kiss Endre József refor-
mátus lelkipásztor, Petőfi-kuta-
tó, a Magyarok Világszövetsége 
észak-magyarországi régiójának 
elnöke, a Petőfi Társaság igazga-
tója Igazság, vagy legenda? cím-
mel tart előadást Petőfi haláláról, 
a „szibériai verzióról.” A rendez-
vénynek a szászrégeni DIO Ház 
ad otthont.

Június 14-én 18 órakor Női példa-
képek a Küküllő mente szórvány-
vidékein – Beszélgetőest öt sors-
fordító nőről című rendezvényére 
hív az  RMDSZ Dicsőszentmárton 
kerületi Nőszervezete. Az ese-
ményre a dicsőszentmártoni Ma-
gyar Házban kerül sor. Az est fo-
lyamán olyan sorsfordító nők kö-
zösségért kifejtett tevékeny-
sége kerül bemutatásra, mint 
Szlovácsek Ida magyartanárnő, 
Udvari Margit óvónő, néhai Kiss 
Anna alpolgármester, Tóth Zsu-
zsanna munkás, Tóth Katalin és 
néhai Bustya Elza tanítónők.

Hova menjünk?
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