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SZÍNES PROGRAMOKAT VONULTAT FEL A VASÁRNAPIG TARTÓ SEPSISZENTGYÖRGYI MANUS CIGÁNYTALÁLKOZÓ

Hídépítés, nem „romasimogatás” az őrkői fesztivál
A hídépítést, az egymásra való
odafigyelést, az egymás mellett
élő közösségek közeledését
célozza a hétfőn kezdődött,
vasárnapig tartó sepsiszentgyörgyi Manus Őrkői Cigánytalálkozó – közölték a programsorozat
szervezői.
» BÍRÓ BLANKA

N

em zárható ki, hogy Luiza
Melencu, az áprilisban eltűnt
18 éves lány életben van, mert
az ő esetében nem ügydöntőek a
DNS-vizsgálatok – jelentette be
tegnap Felix Bănilă, a Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) főügyésze.
A nyomozás során talált bizonyítékok egyelőre nem támasztják alá
kellőképpen, hogy Luiza Melencu
gyilkosság áldozata lett.
Romana Luiza Mihaela Melencu,
a Dolj megyei Dioşti településből
származó 18 éves lány április közepén tűnt el, miután azt mondta
családjának, hogy Caracalba megy
pénzt kivenni egy bankautomatából. A lány eltűnését a DIICOT
vizsgálta, miután összevonta az
ügyet a július 24-én eltűnt, Dobrosloveni községből származó 15
éves Alexandra Măceşanu esetével,
aki július 25-én a 112-es egységes
hívószámon kért segítséget, mert
elrabolták, megverték és megerőszakolták. A tettek elkövetésével
Gheorghe Dincát, egy 66 éves
caracali férfit gyanúsítanak.
A nyomozás során Gheorghe Dincă
beismerte, hogy július 25-én 12
óra körül meggyilkolta a 15 éves
Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonálni próbál,
majd a holttestét elhamvasztotta.
A második lány, Luiza Melencu
ügyében az ügyészek megállapították, hogy vannak arra utaló
jelek, hogy a gyanúsított ugyanolyan típusú bűncselekményt
követett el.

A zene, a tánc is fontos szerepet kap a vasárnapig tartó sepsiszentgyörgyi Manus őrkői fesztiválon

gánysimogatás”, ahogyan egyesek korábban megfogalmazták: a
kezdeményezők nem naivak, ismerik a problémákat, ám ha mind
a két közösség tagjai félreteszik
az előítéleteket, őszintén megfogalmazzák, „nem seprik szőnyeg
alá” a problémákat, az alkalmat

teremthet az egymásra való figyelésre. Az egyhetes minifesztivál két elemből tevődik össze:
a városban roma kulturális hetet
tartanak, majd péntektől kiköltöznek az Őrkő negyed alá, a horgásztavak mellé. Az első részben
fotókiállítás,
dokumentumfilm-,

»

A fesztivál
kezdeményezői
nem naivak,
ismerik a cigányokkal kapcsolatos problémákat.

Búzát gyűjtenek az erdélyi gazdák a rászorulóknak
» ANTAL ERIKA

A

Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) idén is bekapcsolódott a Magyarok kenyere – 15 millió
búzaszem elnevezésű, országhatárokon átívelő jótékonysági kezdeményezésbe, amelynek célja, hogy a
Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására
adományozzák.
A Maros megyei RMGE évek óta
gyűjtést szervez, a gazdák pedig mindig szívesen adományoznak, volt rá
példa, hogy 600 kilogramm búza
gyűlt össze a megyében – mondta lapunknak Szőke János, az RMGE-Ma-

roshoz tartozó fehéregyházi Petőfi
Sándor Gazdakör elnöke. Idén a
gyűjtést a fehéregyháziak vállalták,
és eddig sikerült 240 kilogramm búzát gyűjteniük a tagságtól, illetve még
három kiló mézet is a méhészektől.
Szőke elmondta, általában egy-egy
vékát adományoztak a gazdák, de
volt rá példa, hogy ennek a dupláját.
A cél az volt, hogy minél több búza
összegyűljön, hogy azt a malomban
megőröltethessék és a lisztet olyan
helyekre szállítsák, ahol nagy szükség van rá.
A Nyárádgálfalván megőrölt búzából első körben Mikházára szállítottak 80 kiló lisztet. Ott az ideg- és
elmegyógyászati rehabilitációs központnak adományozták a kenyér-
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Általában
egy-egy vékát
adományoztak a
gazdák, de volt
rá példa, hogy
ennek a dupláját. A cél az volt,
hogy minél több
búza összegyűljön, hogy azt a
malomban megőröltethessék és
a lisztet olyan
helyekre szállítsák, ahol nagy
szükség van rá.

nek valót. Azt követően Szovátára a
Szent József gyermekotthonba vittek
ugyancsak 80 kiló finomlisztet, majd
ugyanannyit Keresdre, az ottani gyermekotthonba. A három kiló mézet is
a keresdi otthon gyermekeinek adták
– számolt be Szőke János.
A fehéregyházi gazdakör elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy bár augusztus 20. és az Új kenyér ünnepe is rég
elmúlt, az adománygyűjtést folytatják.
Aki adakozni szeretne, attól szívesen
átveszik a búzát, amit meg is őröltetnek és el is szállítják arra a helyre, ahol
szükség van rá. Az adományozni szándékozók a fehéregyházi gazdakörrel,
annak elnökével, Szőke Jánossal léphetnek kapcsolatba a 0723-141639-es
telefonszámon.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete idén is bekapcsolódott a Magyarok kenyere elnevezésű, országhatárokon átívelő jótékonysági akcióba
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Caracali ügy: életben
lehet az egyik lány?
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sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben élő mintegy négyezer fős roma közösség és a
város többi részében lakók között
tátongó szakadékot próbálja áthidalni a hétfőn kezdődött Manus
(cigányul ember) Őrkői Cigánytalálkozó. A helyi Lármafa Egyesület harmadik alkalommal szervezi
meg a színes, rendkívül sok programot felvonultató kisfesztivált,
segítve a közösségek egymásra
találását. Célkitűzésük egyrészt,
hogy a városlakók megismerjék az
őrkőiek kultúráját – az egyedi őrkői táncokat, dalokat –, másrészt,
hogy a romák felismerjék saját
értékeiket, önbizalomra tegyenek
szert, megtalálják a helyüket a
társadalomban. Csernátoni Loránd, a Lármafa Egyesület elnöke
leszögezte, a rendezvény nem „ci-

játékfi lmvetítés, színházi előadás, irodalmi est, Neno Iliev&
Atesh&Venera-koncert szerepel a
programban. A második részben
kirakodó vásár, focimeccs, gyermekfoglalkozások,
lóverseny,
férfi ügyességi és női szépségversenyek, úgynevezett shukárversenyek, táncelőadások, Heveder
és Nadara-koncertek és tábortűz
melletti cigány táncház várja az
érdeklődőket – ismertette Fekete
Lovas Zsolt színművész, szervező.
Hozzátette, tapasztalataik szerint
bármikor ki lehet látogatni a rendezvényre, spontánul is folyamatosan alakulnak a programok.
Idén kerekasztal-beszélgetéseket
is szerveznek, pozitív példákat
vonultatnak fel: cigány származású művészeket, tudósokat,
politikusokat, mesterembereket
hívtak meg. Másrészt hazai romológusok, szociológusok, karitatív
szervezetek képviselői, cigány
témában kutató hazai és magyarországi szakemberek tartanak
előadásokat. Fekete Lovas Zsolt
arra kéri a sepsiszentgyörgyieket,
látogassák a fesztivált, hiszen az
teljesen biztonságos és nagyon
szórakoztató. A fesztivál részletes programja a www.alarmafa.
eu honlapon vagy a Facebook
közösségi oldalon követhető.

