
A Sütő András Baráti Társaság és Magyaror-

szág Csíkszeredai Főkonzulátusa koszorúzással 

és előadással egybekötött megemlékezést szer-

vezett Sütő András 90. születésnapjának évfor-

dulóján Marosvásárhelyen, illetve szülőfalujában, 

Pusztakamaráson. Az írói életműről Markó Béla 

értekezett, Sütő műveiből Kilyén Ilka és Ritziu Ilka 

Krisztina mutatott be előadást.

Sütő drámái ma is aktuálisak

Méltatlanul kevesen emlékeztek Sütő András sírjánál

Császárnőkkel rajtol 
a Születés Hete

Ma az Alvó csodák és a Császár-
nők című két fotókiállítással nyí-
lik Marosvásárhelyen a Születés 
hete rendezvénysorozat, amely 
a kismamákat, szülőket hivatott 
tájékoztatni választási lehetősé-
geik felől, ami a szülés módját, 
helyét, valamint a „kísérők” kivá-
lasztását illeti. 4.
Volt bolyaisok 
fogtak össze
Gyors beavatkozáshoz szükséges 
felújítási engedélyt kapott a Bo-
lyai Farkas Gimnázium az inter-
nátus épületének rendbetételére. 
Ezzel egyidőben létrejött egy volt 
bolyais diákokból álló civil cso-
port a Facebookon, amely az is-
kola sportpályájának tönkrement 
öltözőinek megmentését tűzte 
ki célul. 3.
Székelyföldi 
vadásztalálkozó

Több száz székelyföldi vadász, 
valamint Erdély más részeiből és 
Magyarországról érkezett ven-
dég vett részt a hétvégén Há-
romszéken megszervezett 7. Szé-
kelyföldi Vadásztalálkozón. 5.

A kilencven éve született marosvásárhelyi íróra emlékeztek

Barátkozás 
és mulatság

A cementlap kiállja 
az idő próbáját
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A kettős beszéd kérdé-
sének megoldása mel-
lett a marosvásárhelyi kö-
zösséggel való szorosabb 
kapcsolattartást nevez-
te az egyik legfontosabb 
célnak a marosvásárhelyi 
RMDSZ elnöke, aki június 
16-án mutatta be csapatát, 
amellyel immár nem ren-
dezvényekben, hanem pro-
jektekben gondolkodnak.

Kétéves szer-
ződést írt alá 
Bölöni László a 
belga élvonal-
beli labdarúgó-
bajnokságban 
újonc Royal 
Antwerp csa-
patával – ad-
ta hírül a klub 
hivatalos hon-
lapja.

Visszaszerezni a vásárhelyiek bizalmátBölöni visszatért Belgiumba

oldal
3.

A maroskeresztúri Tipegők nép-
tánccsoport első alkalommal 
szervezett Gyöngykoszorú talál-
kozót, amelyen felléptek a kör-
nyékbeli tánccsoportok. A ren-
dezvényt Kakasdon tartották.

A cementlap karakteres, hatá-
rozott jelleget ad otthonunk-
nak, már csak azért is, mert 
olyan kézműves mozaik-
lapokról beszélünk, amelyek 
kiállják az idő próbáját. 
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