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és nem kül dünk vis  sza!
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marosvásárhelyi RMDSZ a 
városlakók figyelmét, hogy tu-
domásukra jutott, hogy Ma-
rosvásárhelyen ismeretlen 
személyek járnak házról házra, 
és az RMDSZ nevében 25 lejnyi 
összegeket kérnek el magyar 
emberektől tagságdíj gyanánt. 
Az elkért összegről semmilyen 
bizonylatot nem adnak.

„Felhívjuk a marosvásárhe-
lyiek figyelmét, hogy csalók-
ról van szó. A Szövetség nem 
koldul senkitől. A tagságdíja-
kat mindig a körzeti elnökök 
vagy a körzeti választmányok 
által kinevezett személyek 
gyűjtik be az RMDSZ-tagoktól, 
és minden esetben nyugtát 
adunk a tagságdíj befizetésé-
ről. Kérjük, hogy különösen 

az idős személyek figyeljenek 
oda ezekre a csalókra, hiszen 
jelen esetben is inkább ez a 
korosztály a célpont. Ne hagy-
ják magukat félrevezetni, de 
amennyiben megtörténik ha-
sonló eset, kérjük, jelezzék az 
RMDSZ-nél, hogy lépéseket te-
hessünk a bűnözők kézre kerí-
tése érdekében” – olvasható a 
közleményben.  

Minden évben szeptember 
13-án ünneplik meg az ország-
ban a Tűzoltók Napját. A me-
gyei vészhelyzeti felügyelőség 
tűzoltói már a hét elejétől me-
gyeszerte megszervezték a 
nyitott kapuk napjait azokon a 

településeken, ahol van tűzol-
tó-alakulat. 

Ma 11 órától a prefektúra 
előtt hivatalos ünnepség kez-
dődik, amelynek keretében 
napiparancs-felolvasásra, mű-
szaki eszközök bemutatójá-

ra, a tűzoltó katonák felvo-
nulására kerül sor. Az ese-
mény folytatásaként péntek-
től vasárnapig Marosvásárhe-
lyen a Maros komp körüli sza-
kaszán délelőtt 10-től délután 
2-ig vízimentő gyakorlatokat 

mutatnak be a tűzoltók, meg-
mutatják a mentőfelszerelése-
ket, eszközöket és sétacsóna-
kozásra viszik a folyón a vál-
lalkozó kedvű nézőket a men-
tőcsónakokkal.

B. Z.

Lófejek, libák, óriás, király és 
királyné, illetve királykis-
asszonyok, ördögök között 

ültek a sajtó képviselői a tegnapi 
beharangozón, amelyen Barabá-
si Attila Csaba, a Maros Művész-
együttes igazgatója elmondta, 
bár pihenőszabadságon voltak 
az együttes tagjai, igazából az 
is a munkáról szólt. Tánctábor-
ban vettek részt többek közt 
Kalotaszentkirályon, Nyárád-
selyében, Vajdaszentiványon, 
Zsobokon, Zabolán, Maros-
magyarón, a szórványban élő 
magyar közösség felkérésé-
nek is eleget téve, jelen voltak a 
Miriszlói Magyar Napokon, ahol 

a Ha te tudnád című előadást 
mutatták be. Ugyanakkor fontos 
szerepet vállaltak a Vásárhelyi 
Forgatag népi programjában is, 
előadással, kiállítással, bevonva 
az amatőr együtteseket is, illet-
ve gálaműsorral zárták a ren-
dezvény népművészeti részét.

Kiszállások, bérletes előadások

A Maros Művészegyüttes még 
nem járt Négyfaluban, ezért is 
tekint örömmel a feladat elé, hi-
szen meghívást kaptak a Bras-
só környéki magyar közösség 
részéről és ez egy hosszabb tá-
vú együttműködésnek ígérke-

zik – mondta Barabási Attila 
Csaba, hangsúlyozva, hogy va-
lamennyi magyarlakta vidéket, 
beleértve a szórványt is, célja-
ik köz szerepel kiszolgálni. Ok-
tóber 12. és 15. között Nagyvá-
radon szervezik meg a Hivatá-
sos Néptáncegyüttesek Talál-
kozóját, ahol a Művészegyüttes 
is részt vesz, illetve november 
12. és 24. között a Soproni Pető-
fi Színházban bérletes előadás-
ban játssza a János Vitéz című 
táncjátékát. Tizenhárom nap 
alatt 17 fellépésük lesz, amelyre 
külön készülnek, hiszen energi-
ára, állóképességre, fizikai és 
szellemi szempontból is jó fel-
készültségre lesz szükségük. 
Amennyiben ez a bemutatkozás 
jól sikerül, további együttműkö-
désre számítanak a magyaror-
szági színházzal.

Szép Palkó bemutató

Minél színesebb kínálattal 
szeretné a közönségét szolgál-
ni az együttes, ami abban nyil-
vánul meg, hogy a hagyományos 

táncokat bemutató előadások 
mellett a műsoros, a táncszín-
házi, illetve a gyerekelőadások 
is rendszeresen szerepelnek a 
repertoárban. Idén a Szép Pal-
kó című táncszínházi bemuta-
tóval kezdik az évadot szeptem-
ber 27-én, szerda este 7 órakor. 
A székely népmesék elemeire 
épülő darab rendező-koreográ-
fusa Varga János, aki elmondta, 
elsősorban a székelyföldi motí-
vumok jelennek meg a produk-
cióban, de a gyímesi, vagy a me-
zőségi sajátosságok sem fognak 
hiányozni. A történet egy sze-
génylegényről szól, akinek ah-
hoz, hogy elnyerje szerelme ke-
zét, sok-sok megpróbáltatáson 
kell átmennie. Van a darabban 
király és királyné, három király-
kisasszony, vannak lovak, libák, 
bárányok, ördögök, zsiványok és 
van egy óriás is. A zenéjét a da-
rabnak Kelemen László, a Ha-
gyományok Háza igazgatója sze-
rezte, a díszlet Bíró Vilmos mun-
kája, a jelmezekről Szélyes And-
rea gondoskodik.

ANTAL ERIKA

Valamennyi magyarlakta területet igyekszik kiszolgálni a Maros Művészegyüttes

Mesedarabbal kezdenek

A táncosok és zenészek között ismertette Barabási Attila Csaba és Varga János az új bemutatóval kapcsolatos terveket

A mozgalmas nyári pihenőszabadságot követő-

en új, főleg gyerekeknek szánt táncszínházi pro-

dukcióval indítja a 2017/18-as évadot a Maros 

Művészegyüttes. Az elmúlt hónapok-hetek ese-

ményeiről, illetve a tervekről az együttes székhá-

zában, a színpadon tájékoztatták az újságírókat.

Csalók gyűjtik az RMDSZ tagdíjat

Tűzoltónapi rendezvények – sétacsónakázással

FOTÓ: BODA L. GERGELY

Gy. Szabó-kiállítás

A Marosvásárhely-Köves dombi 
unitárius templom Bözödi 
György termében a szeptem-
ber 17-én, vasárnap délelőtt 11 
órától kezdődő istentisztelet 
után megnyílik a Barangolások 
Gy. Szabó Béla művészetében 
című emlékkiállítás. A kiállítást 
megnyitja Ferenczy Miklós 
református lelkész-esperes, a 
hagyaték gondozója.




