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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 szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A z Európai Mobilitási Hét 
keretén belül, szeptem-
ber 15-én, szombaton az 

Outdoor Experience csapata első 
alkalommal szervezi meg a Be 
Active, Be Outdoor elnevezésű 
szabadidős tevékenység-sorozatot 
a Maros-parton (Go-cart), Maros-

vásárhelyen. A rendezők minden 
kültéri sportot és szabadidős tevé-
kenységet kedvelő kicsit és nagyot 
egyaránt várnak, illetve olyan sze-
mélyek jelenlétére is számítanak, 
akiknek eddig nem volt lehetősé-
gük, de most szívesen kipróbálnák 
az általuk kínált sportokat. 

Az Outdoor Experience augusz-
tusban szervezett egy hasonló 
eseményt a sajtó munkatársainak, 
ahol ki lehetett próbálni a Maroson 
a kenuzást, és ahol azok is vízre 
ereszkedtek és evezőt fogtak, akik-
nek eddig még nem volt lehetősé-
gük erre. A szervező csapat vala-

mennyi résztvevőnek, a hatévestől 
kezdve a felnőttekig, mindenki 
számára biztonsági mellényt adott 
és elmagyarázta, hogy ha fel is bo-
rulna a csónak, a kenu, senki nem 
süllyed el, még akkor sem, ha nem 
tud úszni, a mellény ugyanis fenn-
tart a víz színén. A rövid eligazítást 
követően ki-ki csónakba szállt, 
párosával, vagy egyedül és evezőt 
kapott a kezébe. Egyeseknek egész 
jól ment, mások nehezebben in-
dultak el a parttól, illetve kevésbé 

tudták helyesen irányítani a vízi 
járművet, de, mivel az esemény-
nek nem volt semmilyen verseny 
jellege, mindenki jól érezte magát.

Hasonló élmények várnak 
azokra is, akik szombat délelőtt 10 
és este 6 óra között kisétálnak a 
Maros-partra. Lesz kajakozás, ke-
nuzás, yoga, slack-line, mászófal 
és Jákob létrája. Mindemellett kis 
meglepetésben részesülnek azok, 
akik  biciklivel vagy gyalogosan ér-
keznek – tájékoztattak a szervezők, 
felhíva a fi gyelmet, hogy mindaz, 
amit szombaton kínálnak ingye-
nes, ám a torlódás elkerülése végett 
jó, ha előzőleg az esemény Face-
book-oldalán regisztrálnak. A jógát 
délelőtt 11-től, valamint 13 és 15 órá-
tól próbálhatják ki az érdeklődők.

A nyílt vízen is kipróbálhatják 
magukat az érdeklődők

▴  FOTÓ: ANTAL ERIKA

• Egész napos szabadidős tevékenységet szervez 
szeptember 15-én, szombaton Marosvásárhelyen, a 
Maros-parton, a komp feletti szakaszon az Outdoor 
Experience csapata. Az Európai Mobilitás Hetébe 
illeszkedő eseményre várják mindazokat a családokat, 
baráti közösségeket, akik szeretnék kipróbálni magu-
kat valamely kültéri sportban. 

Közös élmények a Maros-parton
Az Outdoor Experience csapata várja a kültéri sportok kedvelőit

A Tálentumhoz várják 
a gyermekeket
Változatos tevékenységekkel 
várják az óvodás és kisisko-
lás gyermekeket a Tálentum 
Alapítványnál ma délután fél 
hattól. Az óvodáskorúakat 
zenés, táncos vigasságra, 
rajzoló-festegető kreatív 
„művészkedésre”, barkácso-
lásra, a játékkuckó szerepjá-
tékaira hívják. Az iskolások 
bekukkanthatnak a Törpingáló 
klubba, ahol különféle grafi-
kai, festészeti és szobrászati 
technikákkal ismerkedhet-
nek, vagy részt vehetnek az 
Álomvarázs tevékenységein, 
ahol drámajátékok, színházas-
di, muzsikálás, dobolás várja 
őket. Érdeklődni lehet a 0747-
332 794 és a 0723-037 922-
es telefonszámon, vagy az 
alapítvány székházában, a 
Vihar (Furtunei) utca 13. szám 
alatt, a Hadsereg tér (oroszpi-
ac) mellett.

Vendég karmester 
a Kultúrpalotában
Szimfonikus évadnyitó hang-
verseny lesz szeptember 13-án, 
csütörtökön este 7 órától a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
nagytermében. A Németor-
szágból érkező Gábor Ferenc 
karmester és az oroszországi 
Eduard Kunz (zongora) Matei 
Pop-, S. Rachmaninov- és 
 Beethoven-műveket adnak elő.

Ünnepelnek 
Búzásbesenyőben
Szeptember 15-én 11 órától a 
búzásbesenyői Szent kereszt 
felmagasztalása búcsút tartja 
a falu katolikus közössége. A 
szentmise előtt a plébániai iro-
da falán egy emléktáblát lep-
leznek le és szentelnek meg az 
önálló plébánia 50. évfordulója 
alkalmából. Az ünnepi szentmi-
se agapéval folytatódik, majd 
20 órától jótékonysági kosaras 
bál lesz a kultúrotthonban, 
ahol az egyháztanács támo-
gatására és a Kolping Család 
a templom újrafedésére gyűjt 
adományokat.

Előadás 1956-ról
Vasárnap, szeptember 16-án 
este, a 6 órás szentmise után 
Toldi Éva, anyaországi újság-
író, szerkesztő, pedagógus, 
vetítőképes előadást tart 1956-
ról az Ady negyedi Szent Imre 
templomban.
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A rendezők minden 
kültéri sportot 
és szabadidős 
tevékenységet kedvelő 
kicsit és nagyot 
egyaránt várnak.




