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Péntek 
Az év 168. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 197. Napnyugta ma 21.30-kor, 
napkelte holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
ma Laura és Alida, holnap Arnold és Leven-
te, vasárnap pedig Gyárfás nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Laura jelentése: babérfa, 

babérkoszorú, míg a német eredetű Alida je-
lentése: nemes. A germán eredetű Arnold 
jelentése: sas, uralkodó, a magyar eredetű Le-
vente levőt, létezőt jelent, míg a görög–latin 
eredetű Gyárfás jelentése: idős férfi.

Június 17-én történt 
1848. Kossuth Lajos pénzügyminiszter 

megállapodást kötött a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bankkal önálló magyar bankjegy 
kibocsátásáról. 

Június 17-én született
1927. Sütő András Kossuth-díjas író, a 

romániai magyar irodalom kiemelkedő kép-
viselője 

Június 17-én halt meg
1969. Sinka István költő, író, posztumusz 

Kossuth-díjas

vakációs bibliahét

A csíkszeredai Református Egyház szerve-
zésében június 20–25. között tartják a Vakációs 
Bibliahetet (hétfőtől szombatig, naponta 10–13 
óra között), melyre szeretettel várnak minden 
óvodás és I–IV. osztályos gyermeket. A program-
ban bibliai történetek bemutatása, énektanulás, 
kézimunkázás, játékok, sport szerepel. Helyszín: 
a református egyház imaháza, Petőfi utca 51. 
szám. Kapcsolattartó személy: Szatmári Szilárd 
református lelkész, telefon: 0743–438163.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Galaczi Attila tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Lendület sétány 2/A/3. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. Bordi Alpár a Virág  sé-
tány 6/3. szám alatt fogadja a betegeket.

3D-s mozifilmek

Jövő héten a következő 3D-s filmeket 
vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
hétfőn, szerdán és pénteken 16 órától, szom-
baton és vasárnap 18, valamint 20 órától a 
Tron – Legacy (Tron – Örökség) című filmet; 
kedden és csütörtökön 19 órától, illetve szom-
baton és vasárnap 10, illetve 12 órától pedig 
az Alice is wonderland (Alice csodaországban) 
című filmet.

útlezárás

Az Atletic Sportklub által szervezett 
gyorsulási verseny miatt vasárnap, 2011. jú-
nius 19-én 11.30–16.30 között le lesz zárva a 
csíkszeredai Nagymező utcában a forgalom.

programajánló

Rákosi-tető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egye-

sület vasárnap a Központi-Hargita-hegységbe 
szervez túrát, melyre minden érdeklődőt szíve-
sen vár. Útvonal: Csíkrákos – Pogányvár – rákosi 
Hargita-tető – Vár-patak völgye – Csíkrákos. 
Indulás: vasárnap reggel a 6.34-kor induló sze-
mélyvonattal Csíkrákosig. A túrára előzetesen 
bejelentkezni szombaton este 9 óráig lehet 
0745–107618-as telefonszámon. 

Zsögödfürdő–Haromalja-túra
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület a 

Csíki Anyák Egyesületével közösen kirándulást 
szervez szombaton Zsögödfürdő–Haromaljára, 
ahová szeretettel vár kisgyerekeseket is. A 3 
órásra tervezett 4 km-es séta kiindulópontja 
a zsögödi borvízforrás, amely megközelíthető 
biciklivel, autóval és gyalogosan egyaránt. A ta-
lálkozó időpontja de. 10 óra. Kicsiknek reggel 
ajánlott a gumicsizma, szélkabát, majd később a 
kalap viselése, valamint szükség esetén a gyermek 
életkorának megfelelő babahordozó. Túravezető: 
Tőke Magdolna, telefon: 0743–039093.

Riportfilm-bemutatók
A kászonaltízi Kazun Közművelődési és Köz-

életi Egyesület szervezésében a Kászoni Faluna-
pok programjának keretében vetítik le a Kászoni 
Hagyományok – Aprószentek című riportfilmet 
szombaton délután 18.30-tól a kászonaltízi 
művelődési házban, vasárnap 20 órától pedig a 
Kászoni Hagyományok – Betlehemezés című film 
bemutatójára várják az érdeklődőket. A filmek el-
készítését Hargita Megye Tanácsa és Kászonaltíz 
község önkormányzata támogatta.

Táborok
A kolozsvári ferences szerzetesek idén is meg-

rendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort. 
A szervezők, fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári 
ferences templomigazgató és fr. dr. Orbán Sza-
bolcs OFM tartományfőnök olyan 4–8. osztá-
lyos tanulók jelentkezését várják, akik augusztus 
11–14. között Csíksomlyón részt szeretnének 
venni egy olyan táborban, amely lehetőséget 
nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismeré-
sére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy 
a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat 
alakíthassanak ki. Assisi Szent Ferenc Iskolájába 
legkésőbb július 11-ig lehet jelentkezni fr. Pantea 
Tibor testvérnél a következő címen: Mănăstirea 
Franciscană 400112 – Cluj-Napoca, str. Victor 
Deleu nr. 4.; telefonszám: 0264–594377, 0746–
774701; e-mail: frtibi@gmail.com.

*A kolozsvári ferences szerzetesek fiúcsapat-
tábort szerveznek 16–35 év közötti fiúknak, 
fiatalembereknek. A szeptember 1–4. között 
sorra kerülő tábor helyszíne Dés. A tábor fő cél-
ja, hogy Assisi Szent Ferenc evangéliumi egysze-
rűségéből kiindulva a közös tevékenységek  során 
a szerzetesek rávezessék a tábor résztvevőit arra, 
hogy miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, 
s hogy azt majd miként tudják fejleszteni, alakí-
tani magukban, ha visszatérnek otthonaikba. A 
jelentkezés díjtalan, a szállás ingyenes. Az étke-
zést az otthonról vitt élelmiszerből oldják meg 
a résztvevők. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet 
fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences szer-
zetesnél az alábbi címen: Mănăstirea Franciscană 
400112 – Cluj-Napoca, str. Victor Deleu nr. 4.; 
telefonszám: 0264–594377, 0746–774701; 
e-mail: frtibi@gmail.com.
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Hollóavatás Maroshévízen

– Nos, milyen az én Kázmérkám?
– Hát, olyan nem is ilyen, nem is olyan.

– Ezt nem értem! Mégis milyen?
– Nem is nagyon okos, de nem is kicsit buta!

2011-ben is meghirdetik a CTP Erdélyi Ifjúsági Üzleti 
Programját. 2011. augusztus 1–6. között Csíkszere-
dában, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegye-

temen az alábbi meghirdetett szakmai modulokra lehet 
jelentkezni: üzleti tervezés alapszintű képzés; marketing; 
média és kommunikáció; üzleti tervezés emelt szintű kép-
zés. A programon való részvétel ingyenes, a jelentkezéshez 
25 lej regisztrációs díj megfizetése szükséges. A részvétel 
tartalmazza a diákok szállását, napi egyszeri étkezését (egy 
beadott pályázat pénz elnyerése esetén teljes ellátását) is. A 
programra 11. évfolyamos középiskolás diákok jelentkezé-
sét várják (17–18 év), akik érdeklődnek a három meghir-
detett téma iránt. Jelentkezési lap és bővebb információ a 
http://ctpiup.hu/ oldalon található.

Erdélyi Ifjúsági Üzleti Program

Zászlópengetés

Sarány István Zászlópengetés című köte-
tével bővül a Szórványtengelyek-moz-
galom Fehér Hollók újságírósorozata. 

A Hargita Népe volt főszerkesztőjének kö-
tetbe szerkesztett jegyzetfüzérét Szabó Csa-
ba kolozsvári tévészerkesztő mutatja be ma 
17 órától Maroshévízen, a Kemény János 
Gimnáziumban. 

A bemutatót média-kerekasztal köve-
ti, amelynek témája a szerző kötetéhez/
nevéhez fűződő törékeny Székelyföld-kép 
lesz. A rendezvényen a Fehér Hollók so-
rozatban eddig megjelent újságírók is jelen 
lesznek. A Népújság szórványjáró straté-
giájába Bodolai Gyöngyi marosvásárhelyi 
újságíró nyújt betekintést, a Marosvásárhe-
lyi Rádió szórványmunkájáról László Edit 

szerkesztő beszél. Az avatóünnepség végén 
a kolozsvári Világhírnév Kiadó közzéteszi 
az újságírósorozat következő két kötetének 
címét és bemutatja a szerzőket.


