
Napról napra
szabadidő

hargitanépe2011. május 31., KEdd | 15. oldal

ma

Kedd
Az év 151. napja, a hátralévő napok szá-

ma 214. Napnyugta ma 21.19-kor, napkelte 
holnap 5.42-kor.

Isten éltesse
Angéla és Petronella nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Angéla jelentése 

angyal, követ, hírnök, a latin eredetű Petro-
nella Petronius nemzetségéből származó nőt, 
sziklát jelent. 

Május 31-én történt
1891. Megkezdődött a világ legnagyobb 

vasútépítéseként számon tartott transzszibériai 
vasútvonal építése.

Május 31-én született
1923. Földes Gábor színházi főrendező, az 

1956-os forradalom és szabadságharc mártírja 
1930. Clint Eastwood Oscar- díjas ameri-

kai színész, rendező 
1963. Orbán Viktor jogász, politikus, a Fi-

desz elnöke, 1998–2002-ben miniszterelnök 

Május 31-én halt meg
1162. II. Géza Árpád-házi magyar király, 

II. (Vak) Béla fia 
1809. Joseph Haydn osztrák zeneszerző 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt holnap 8–17 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Vacsárcsiban 
az 1–180. és a 68–236. szám alatt. 

segítséget kérnek

A pénteki autóbaleset áldozatainak sürgős 
segítségre van szükségük, a műtétekhez kette-
jüknek is nagyon ritka vércsoportú vérre van 
szüksége. Kérjük, hogy akinek 0I. Rh-negatív 
vére van, segítsen, adományozzon vért a csík-
szeredai véradóközpontban.

felhívás

Kelemen Hunor parlamenti képviselő iro-
dájában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 8 sz., 
telefon: 0266–311836, 0743–663590) vásá-
rolható székely zászló, magyar zászló, Sic-mat-
rica, Székelyföld-térkép.

*
A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szövetsé-

gének vezetősége közli a tagsággal, hogy a tagsági 
díj kifizetése, illetve kapcsolattartás céljából for-
duljanak Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodájához.

*
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtö-
kön 9 és 10 óra között  ingyenes jogi tanács-
adást tartanak a szervezet székhelyén, a Petőfi 
Sándor u. 8. szám alatt. Előzetesen bejelentkez-
ni a 0266–311836, illetve a 0743–663590-es 
telefonszámokon lehet, vagy személyesen a 
székhelyen.
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programajánló

Színház
Georg Büchner Woyzeck című darabját lát-

hatja a gyergyószentmiklósi közönség ma 19 
órától a Figura Stúdió Színház társulatának 
előadásában. A jegyek ára 10 lej, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 6 lej. Rendező: Dézsi Szilárd.

Dr. Koltai Mária előadása
Dr. Veress Albert pszichiáter és a Cry For 

Help Alapítvány szervezésében második évad-
jába lépett városunk legújabb ismeretterjesztő 
sorozata, a Boldogság sziget. A sorozat keretében 
Őseink üzenetei címmel tart előadást ma 19 órá-
tól dr. Koltai Mária pszichiáter, családterapeu-
ta, kiképző pszichoterapeuta Csíkszeredában, a 
Csíki Játékszín nagytermében. 

Zongoraest és hangverseny
A Székelyföldi Filharmónia szervezésében 

tart Zongoraestet Mocsári Károly (Budapest) 
Székelyudvarhelyen, a Városháza Szent István-
termében csütörtökön 18 órától. Műsoron: 
Liszt Ferenc: Richard Wagner sírjánál; Meren-
gés; Szent Dorottya; Bölcsődal; Jézus Krisztus 
színeváltozásának ünnepére; Szürke felhők; Ál-
matlanul; Álomban; Balcsillagzat. Vasárnap a 
Székelyföldi Filharmónia évadzáró szimfonikus 
hangversenyére látogathatnak el a klasszikusze-
ne-kedvelők a Művelődési Ház nagytermébe 
18 órától. Műsoron: P. de Sarasate: Navarra, 
J. Sibelius: d-moll hegedűverseny, S. Pautza: 
Sinfonietta. Szólisták: Ábrám Zsuzsa – hegedű, 
Kozma Éva – hegedű, Zerkula György – hege-
dű. Vezényel: Sabin Pautza.

Kollár György előadása
Csíkszeredában, a Nagy István Művészeti 

Líceum aulájában tart újabb előadást Kollár 
György A születés és a halál – az ember életének 
talán két legfontosabb eseménye címmel pénte-
ken 18 órától. A belépés díjtalan (a szervezők 
szívesen veszik adományaikat az előadó költsé-
geinek térítésére).

Nyári táborok a Kuckóval
A Kuckó Egyesület a nyári vakációban újra 

megszervezi az immár hagyományossá vált nyá-
ri táborait az alábbiak szerint: Kuckó Kézműves 
Kaláka Alkotótáborok – június 20–26. között 
I–IV. osztályosoknak, illetve június 29.–július 5. 
között V–XII. osztályosoknak, valamint Virágos 
Homoródmente – népi bútorfestő továbbképzés 
lesz július 14–17. között. A táborok helyszíne: 
Homoródkeményfalva. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik hagyományőrző, kézműves-tevé-
kenységekkel szeretnék eltölteni nyári vakációjuk 
egy részét. Lesz alkotómunka, móka, kacagás, 
jókedv, játék, vetélkedők, minden, ami hozzájá-
rul egy élményekben gazdag, felejthetetlen hét 
eltöltéséhez. Érdeklődni a székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtárban, illetve a 0741–196449-es 
telefonszámon lehet.

Kerékpáros zarándoklat
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület ke-

rékpáros zarándoklatot szervez a Mária Úton, 
a Máriapócs – Csíksomlyó szakaszon, június 
3–10. között. A zarándoklaton mindenki saját 
felelősségére vesz részt, a túra önköltségű, átlag 
napi 10 euróval kell számolni, plusz a kiuta-
zás. A szállás zarándokszálláson lesz, zömével 
plebániákon. Jelentkezni Bölöni Sándornál a 
0744–160231-es telefonszámon lehet. Bő-
vebb információ a www.cseke.ro oldalon.
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Tárlat Székelyudvarhelyen

– Hallottad, hogy Kovács meghalt, és mindenét az árvaházra hagyta?
– És mekkora volt a vagyona?

– Hat gyerek.

A Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskú-
ton június 5-én, vasárnap tartják a 
vidék tanulóinak részvételén alapu-

ló, idén Sóskút-találkozó nevet viselő ren-
dezvényt. A Cimbora Gyermekek Klubja és 
a keresztúri Szitakötő Egyesület a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal 
szervezi az eseményt, ami vasárnap 10 órától 
a résztvevők ünnepélyes felvonulásával kez-
dődik: a fiatal népdalénekesek, kórusok, népi 
zenekarok, néptáncosok a keresztúri Gyer-
mekek Klubjától vonulnak a városon végig, 

a Sóskútra. 11 órakor kezdődik a műsor a 
szabadtéri színpadon, ahol idén többségé-
ben megyénkbeli iskolák tanulói lépnek fel, 
jelentős részük az egykori Keresztúr fiúszék 
területéről, a legkisebbektől, óvodásoktól 
kezdve. Délután öttől a népzene, néptánc je-
lene és jövője témával szakmai megbeszélést 
tartanak a csoportok vezetői részvételével, 
hét órától pedig táncház következik.

A kb. 400 fellépő ellátását Székelykeresztúr 
város önkormányzata és a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség támogatja anyagilag. 

Sóskút-találkozó

Ezer Székely Leány Napja  
képekben

Csíkszereda Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes, az 

Ezer Székely Leány Napja Alapítvány Har-
gita és Kovászna megye tanácsának támo-
gatásával, a hagyományokhoz híven, idén 
is megszervezi július hó első szombatján az 
Ezer Székely Leány Napja ünnepséget. Idén 
80 éve, hogy a Szociális Testvérek közössé-
ge – szürke nővérek –, a Katolikus Nőszö-
vetség, valamint Domokos Pál Péter neves 
néprajzkutató kezdeményezésére 1931-ben 
megszervezték az első Ezer Székely Leány 
Napja rendezvényt Csíksomlyón. 2010-ben 
a szervezők megerősítve a rendezvény elin-
dítóinak szándékát, Ádám Gyula csíksze-
redai etnofotós Ezer Székely Leány Napját 
bemutató fotóiból válogatva kiállítást hoz-
tak létre, amelyet 17 székelyföldi településen 
mutattak be. Ebben az évben is folyatja szé-

kelyföldi körutját a 23 hangulatképet tartal-
mazó tárlat.

Holnap 19 órakor a székelyudvarhelyi 
Művelődési házban nyitják meg a kiállí-
tást. Házigazdája Elekes Gyula Művelődési 
Ház igazgatója, a fotóművész jelenlétében a 
tárlatot Ferencz Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ igazgatója nyitja meg, 
köszöntőbeszédet mond Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere. 


