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540049 Marosvásárhely,
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
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Már tíz éve várom ezt a jó hírt 
– mondta Barabás Orsolya ma-
rosvásárhelyi olvasónk, akit 
a legutóbbi hűséges pályáza-
tunkon húzott ki egy másik ol-
vasónk. Orsolya elmondta, hogy 
fia akkor született, amikor meg-
jelent a Hírlap, s ezért is hűsé-
ges maradt lapunkhoz. Első-
ként a címlapot olvassa el, majd 
a hátsó oldalon közölteket. Fér-
je mindig kiveszi a sportoldala-
kat és az övé a sudoku is. Sze-
reti, hogy a beharangozó rovat-
ból megtudja, hogy milyen ese-
ményekre érdemes elmennie, s 
örömmel olvassa az egészség-
üggyel kapcsolatos információ-
kat is. A 300 lejes nyereményt 
két gyermeke között osztja el.

A D e á k  B e r n a d e t t  é s  
S z á s z  B é l a  v e z e t -
te  Tipegők néptánc-

csoport az elmúlt évek so-
rán több néptánctalálkozón 
fellépett, s elérkezettnek lát-
ták az időt, hogy ők is meg-
szervezzenek egy hasonlót. 
Kisebb gondot okozott, hogy 
Maroskeresztúron nincs hasz-
nálható kultúrotthon, sem más 
nagyméretű közösségi te-
rem. Kovács Edit polgármes-
ter javaslatára végül az el-
ső Gyöngykoszorú találkozó-
jukat a Keresztúrhoz tarto-
zó Székelykakasdon tartották 
meg szombaton, az ottani fel-
újított és rendbetett művelődé-
si otthonban.

A Tipegők szülei szombaton 
már korán reggel a helyszínen 
voltak, előkészítették a gulyás-
nak valót, feldíszítették a ter-
meket, s reménykedtek, hogy 
a délután három órára terve-
zett felvonulást nem zavar-
ja meg az eső. A meghirdetett 
időpontra megérkeztek a meg-
hívott táncosok, akik népvise-
letben, énekelve vonultak fel a 
faluban. A kicsinek bizonyu-
ló kultúrotthonban összegyűl-
teket egy igével köszöntötte 
Rácz Sándor maroskeresztúri 
református lelkész, majd imá-

jában Isten áldását kérte a 
gyermekekre, a felkészítők-
re és a szülőkre. Kovács Edit 
polgármester, aki maga is 
székelykakasdi, arról beszélt, 
hogy amióta emlékszik, nem 
volt ilyen nagyméretű kulturá-
lis rendezvény a településen, 
ezért köszönet illeti a Tipe-
gők néptánccsoport vezető-
it, és azokat a szülőket, akik 
felvállalták a szervezéssel já-
ró nehézségeket. „Fontos szá-
munkra ez a hagyományőrző 
rendezvény, hiszen örömmel 
tölti el lelkünket, hogy láthat-
juk a népviseletbe öltözött, 
hagyományainkat őrző gyer-
mekeket. Reméljük, hogy en-
nek a találkozónak folytatása 
is lesz.”

A fellépők sorát a szervező 
csoport kis táncosai kezdték, 
majd a nagyobbak is bemutat-
ták, mi mindent tanultak az 
elmúlt időszakban. Nagy tap-
sot kaptak a csittszentiváni 

Gyöngyvirág néptánccsoport 
tagjai, akik közül Gálfalvi 
Rebeka énekével is megör-
vendeztette a közönséget. A 
nemrég alakult székelykakasdi 
Kakasmandikó csoport tagjai 
is nagyon ügyesek voltak, a leg-
messzebbről érkező sóváradi 
Szúszékdöngetők is nagy tap-
sot kaptak. A Körtvélyfáji  
Általános Iskola Bokréta nép-
tánccsoportja nemcsak ügyes 
táncosokkal, de nagyszerű 
népdalénekesekkel is rendel-
kezik, ezt bizonyította Veress 
Regina, Szász Csanád Lász-
ló és Antal Péter. A két le-
gény olyan ügyesen énekelt, 
hogy a mezőbándi Csipkebo-
gyó néptánccsoport vezetője 
megkérte, hogy maradjanak a 
színpadon, segítsenek nekik is 
énekelni. Így is tettek.

A találkozót értékelve a 
szervező csoport egyik vezető-
je, Deák Bernadett érdeklődé-
sünkre elmondta, örvend, hogy 

rászánták magukat a szerve-
zésre, és sikerült meghívni-
uk pár olyan néptánccsopor-
tot, akiknek rendezvényén már 
ők is felléptek. „Gyermekcipő-
ben jár a Gyöngykoszorú talál-
kozónk, de remélem, hogy lesz 
folytatása, és bővíteni tudjuk a 
meghívottak létszámát, hiszen 
sok mindent tudunk tanulni 
egymástól. Egy ilyen találko-
zó biztatás is számunkra, hogy 
folytatnunk kell a munkát, még 
nagyobb odafigyeléssel kell 
táncoljunk, énekeljünk.”Az el-
ső maroskeresztúri Gyöngy-
koszorú találkozót támogat-
ták: Pro Merita Egyesület, az 
Eldi, a Maris, a Therézia, az 
Ormatin, Artezi, NETT FRONT 
cégek.

A találkozó fergeteges tánc-
házzal zárult, s a résztvevők 
a viszontlátás reményében bú-
csúztak el egymástól.

SIMON VIRÁG

Első alkalommal szerveztek Gyöngykoszorú találkozót a maroskeresztúriak

Barátkozás és mulatság

Felvonultak a táncosok

Jó hírt kapott Barabás Orsolya

A maroskeresztúri 

 Tipegők néptánccso-

port első alkalommal 

szervezett Gyöngy-

koszorú találkozót, 

amelyen felléptek a 

székelykakasdi, csitt-

szentiváni, mezőbándi, 

körtvély fáji és sóváradi 

táncosok is. A rendez-

vény jó lehetőség volt 

egymás megismerésé-

re, a megtanult táncok 

bemutatására.

Ma este 7 órától a Yorick Stú-
dió szervezésében Székely 
Csaba MaRó című darabja 
tekinthető meg. Az előadás tel-
jes bevételét Mela Mihai fiatal 
színész kezelésére ajánlják fel, 
akit ritka és súlyos rákbeteg-
séggel diagnosztizáltak. Az 
emelt díjas jegyek ára 30 lej. 
Helyfoglalás a 0736-350 686-
os telefonszámon lehetséges.

A marosvásárhelyi Hetedna-
pi Adventista Egyház egész-
ségügyi előadást szervez hétfő 
este 7 órai kezdettel a Kö ves-
dombon, a Maros Művészegyüt-
tes termében. A meghívott elő-
adó Nagy Norbert belgyógyász 
rezidens. Az előadás címe: A pi-
henés gyógyító hatása. 

Hova menjünk?
Gyermekeire költi a nyereményt

FOTÓ: HAÁZ VINCE




