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Csütörtök
Az év 146. napja, az év végéig hátralevő 

napok száma 219. Napnyugta ma 21.14-kor, 
napkelte holnap 5.46-kor. 

Isten éltesse 
Fülöp és Evelin nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A kelta–skót eredetű Evelin jelentése: kel-

lemes, kedves, tetszetős, jókedvű, a görög erede-
tű Fülöp pedig lókedvelőt jelent. 

Május 26-án történt 
1980. Útnak indult a világűrbe Farkas 

Bertalan százados, az első magyar űrhajós a 
Szojuz-36 fedélzetén. 

Május 26-án született 
1903. Bölöny József jogász, archon-

tológus 
1948. Gálvölgyi János Kossuth- és Jászai-

díjas színész, humorista, érdemes művész 

Május 26-án halt meg 
1966. Tamási Áron Kossuth-díjas író 

Ábel Erdélyben – pályázat

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) marosvásár-
helyi szervezete irodalmi pályázatot hirdet Ta-
mási Áron halálának 45. évfordulója alkalmából, 
melyre főleg fiatalok alkotásait várják. Pályázni 
lehet szépirodalmi alkotással, lírai és prózai mű-
vekkel, legtöbb 20 000 karakter (kb. 5 A4-es ol-
dal) terjedelemben. A pályázat témája: Ábel Er-
délyben. A pályaműveket szeptember 30-ig várják 
a következő címre: abelerdelyben@yahoo.com. 
A szerzők tüntessék fel nevüket, életkorukat és 
postai címüket, elérhetőségüket. A beérkezett 
munkák elbírálását háromtagú, szakemberek-
ből álló zsűri végzi. Eredményhirdetés: október 
7-én. A legjobbnak ítélt pályaművek irodalmi fo-
lyóiratokban jelennek meg, a nyertes pályázókat 
értékes jutalomban részesítjük.

fogadóóra

Tusnádfürdőn tart fogadóórát holnap reggel 
9-től Korodi Attila parlamenti képviselő. A foga-
dóóra helyszíne a városi RMDSZ-székház.

hétvégi túrák

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát. Túraútvonal: utusalji vasúti megálló – 
Lóvészi-nyereg – Bocshavas-teteje – Naskalat-
teteje – Gyimesközéplok. Indulás: vasárnap 
reggel a 7.10-kor induló személyvonattal az 
utusalji megállóig. Megjegyzés: a túrán előze-
tes beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni 
szombaton este 9 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya szervezésében bodoki-havasoki gerinc-
túrát tartanak szombaton. Útvonal: Gidófalva 
– Bodoki-csúcs – Málnásfalu. Indulás Csíksze-
redából szombaton reggel a 6.39-es személy-
vonattal. Túravezető: Kedves Ferenc (0744–
795186).

programajánló

Szolgáló szeretet
Ma 19 órától Csíkszeredában, a Corvina 

Könyvesházban Sebestyén Péter, a marosvá-
sárhelyi Szent Imre herceg templomának plé-
bánosa Szolgáló szeretet című könyvét mutat-
ják be. A bemutatóra szeretettel várnak min-
den kedves olvasót, érdeklődőt.

Táncház
Évadzáró táncház lesz ma 21 órától az Ud-

varhely Táncműhelynél. A Ziccer Egyesülettel 
közösen indított, március óta tartó rendszeres 
táncházsorozat a nyáron szünetelni fog. Tánc-
tanítás is lesz, tehát aki korábban a mezőpaniti 
táncok elsajátításába fogott, folytathatja a ta-
nulást Albert Éva és Györfi Csaba hivatásos 
táncosok jóvoltából. Muzsikál a Háromszék 
Táncegyüttes kísérőzenekara, a Heveder. Be-
ugró 8 lej, diákoknak 5 lej.

Előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola bor-
széki kihelyezett osztályának előadását tekint-
hetik meg holnap 12 órától a borszéki általá-
nos iskola dísztermében.

Gyermekszínjátszó találkozó
A Kazun és a Kistalentum Egyesület szer-

vezésében a Kis Színészek gyermekszínjátszó 
találkozójának alcsíki szakaszát szombaton 9 
órától a kászonaltízi kultúrotthonban tartják. 
A rendezvényen 11 csoport, mintegy 160 ele-
mi iskolás lép színpadra. A verseny két korcso-
portban – I–II. és III–IV. osztályosok – zajlik. 
A rendezvényt Kászonaltíz község önkor-
mányzata támogatja.

Nyári programok diákoknak
A Riehen Egyesület változatos, érdekes nyá-

ri programokkal várja a diákokat a Pottyandi 
Erdei Iskolaháznál (természetismereti, népi 
hagyományok, fotó, műteremtő és történe-
lem műhellyel, néptánc- és népdaltanulással). 
Bővebb információ a  www.asociatiariehen.ro 
honlapon, illetve a 0266–312479-es telefon-
számon kapható.

Környezeti nevelés
Az Apáczai Csere János Pedagógusok 

Háza és a Zöld SzékelyFöld Egyesület a 
Hangyasuli program keretében évközi to-
vábbképzést szervez szombaton Környezeti 
nevelés témakörben, elsősorban a Csík kör-
zet általános iskoláiban tanító pedagógusok 
számára. A képzésre jelentkezni a mai nap fo-
lyamán lehet az info@zoldszekely.ro e-mail 
címen. 

Fazekastanfolyam
A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Pörgettyű 

Egyesület által szervezett, a Műhelytitkok elneve-
zésű képzéssorozat keretében fazekastanfolyamot 
tartanak május 26.–július 14. között Dánfalván. 
Oktató: Szász Judit. Részvételi díj: 100 lej (mely 
a képzés anyagköltségét tartalmazza). A tanfo-
lyam támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. 
Érdeklődni, jelentkezni a 0743–518023-as te-
lefonszámon vagy a fazakasgabi@cstit.ro e-mail 
címen lehet. A helyek száma korlátozott, a jelent-
kezőket jelentkezési sorrendben fogadják.
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Móra kincskeresőivel

– Mit tud mondani az elkövetőről?
– Az anyósom volt.
– Miből gondolja?

– Felismertem a kacagását.

Anyanyelvi vetélkedő  

Gagyban lépnek színre a környék leg-
jobb iskolás szavalói, prózamondói 
a Móra Ferenc vers- és prózamondó 

versenyen holnap. A településsel szomszédos 
községek iskoláit versenyre hívó gagyiak a leg-
jobb előadókat várják minden iskolából. 

A szentábrahámi Benedek Elek községi 
iskolához tartozó gagyi intézmény a kilenc-
venes évek elején döntött úgy, hogy a nagy 
magyar gyermekíró, Móra nevét adják az 
iskolának, azóta minden évben ezzel a ver-
sennyel emlékeznek Mórára, illetve hirdetik 
írásműveinek örök értékeit. 

A holnap reggel 9 órakor kezdődő ese-
ményen több korcsoportban és műfajban 
osztanak díjakat a vidék legtehetségesebb-
jeinek, ehhez a szervezőkön, a Móra Fe-
rencről elnevezett alapítványon és Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpon-
ton kívül a polgármesteri hivatal, a községi 

iskola, a Communitas Alapítvány és helyi 
vállalkozások, magánszemélyek is hozzá-
járulnak. Eredményhirdetésre várhatóan a 
déli órákban kerül sor, majd közös ebédre 
várják a versenyzőket és felkészítő pedagó-
gusokat. Az anyanyelv ünnepének nevezik 
Gagyban ezt a rangos eseményt, melyre a 
belépés díjtalan.

Fotótábor Siménfalva községben

Mint már korábban hírül adtuk, 
Székelyderzs és Székelymuzsna 
után Siménfalva község szolgál 

helyszínéül a kerek számhoz érkezett, sor-
ban a XX., Orbán Balázs nevével fémjelzett 
dokumentarista fotótábor első részének 
május 27. és június 3. között. A jól bevált 
módszer szerint ősszel még visszatérnek 
erre a vidékre a fotográfusok, ezáltal a köz-
ség – amely Udvarhelyszék legtöbb falujá-
val büszkélkedhet, nevezetesen: Bencéd, 
Csehétfalva, Kiskadács, Kiskede, Kobátfalva, 
Nagykadács, Nagykede, Nagymedesér, 
Rugonfalva, Siménfalva, Székelyszentmihály, 

Székelyszentmiklós, Tarcsafalva, Tordátfalva 
– életmódjáról, hétköznapjairól színesebb, 
gazdagabb képanyag gyűl össze.

A Siménfalva község polgármesteri hi-
vatala és a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont szervezte táborban 
részt vevő fényképészek: Kerekes István 
(Kazincbarcika, HU), Kovács László Attila, 
Vinczefi László, Hlavathy Károly (Sepsiszent-
györgy), Kozma Erzsébet (Zetelaka), Csíki 
Csaba (Csíkszentdomokos), Czire Alpár 
(Székelykeresztúr), Fekete Réka, Kibédi Sán-
dor, Vass Lehel és a szervező Balázs Ödön 
(Székelyudvarhely).
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