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Szerda
Az év 152. napja, a hátralévő napok szá-

ma 213. Napnyugta ma 21.20-kor, napkelte 
holnap 5.41-kor. 

Isten éltesse
Tünde nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A Tünde Vörösmarty Mihály névalkotása 

a tündér szóból.

Június 1-jén történt
1485. Hunyadi Mátyás bevonult az elfog-

lalt Bécs városába.
1911. Megalakult az első magyar filmvál-

lalat.
1962. Izraelben kivégezték Adolf Eich-

mannt, aki a náci Németországban a zsidók 
kiirtásának felelőse volt.

1980. A georgiai Atlantában megalakult 
a Cable News Network (CNN) nevű hírte-
levízió. 

2001. A katmandui királyi palotában gyil-
kosság áldozata lett a nepáli király, a trónörökös, 
a királyné és a királyi család további 12 tagja.

Június 1-jén született
1804. Mihail Ivanovics Glinka orosz ze-

neszerző 
1926. Marilyn Monroe amerikai filmszí-

nésznő 
1947. Ron Wood angol rockzenész, gitáros 

Június 1-jén halt meg
1846. XVI. Gergely római pápa 
 1914. Feszty Árpád festő 
2006. Coretta King, Martin Luther King 

amerikai fekete bőrű polgárjogi harcos özvegye 

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.

várják az önkénteseket

Szombaton tovább zajlik a Mária Út csí-
ki szakaszain az útépítés, jelzésfestés, irány-
jelző oszlopok és táblák kihelyezése, ahová 
várják további önkéntesek jelentkezését. 
Jelentkezni Molnár Sándornál, a Mária Út 
koordinátornál a 0730–711745-es telefon-
számon lehet.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt holnap 8–15 
óra között Mindszenten a 70–83. és a 179–
323. szám alatt, valamint Madéfalván a Kö-
ves utca 423–363. szám alatt szünetel az 
áramszolgáltatás.

előadás

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
csíkmadarasi kihelyezett osztályai a gyereknap 
alkalmával előadást tartanak ma 17 órától a 
Kis Ferenc Általános Iskola dísztermében.

programajánló

Zongoraest
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata, a Csíki Kamarazenekar Egyesület, 
illetve a Nagy István Művészeti Líceum szerve-
zésében Zongoraestet tart Mocsári Károly (Bu-
dapest) ma 19 órától Csíkszeredában, a Nagy 
István Művészeti Líceum aulájában. Műsoron: 
válogatás Liszt Ferenc műveiből. Jegyek a hely-
színen kaphatók, felnőtteknek 5 lej, diákoknak 
ingyenes.

Családi nap
Szombaton 10 órától a csíksomlyói Fodor-

házban családi napot tartanak a gyermeknap 
jegyében. Program: 10 órától lesz a megnyitó 
(közös ima a gyerekekért, a szülőkért, a családok 
egységéért és békéjéért), majd lovasbemutatót 
tartanak a csíkszeredai lovascsapatok részvéte-
lével, ezt követően a csíkszeredai Szent István 
Gyermekotthon néptánccsoportjának előadá-
sát tekinthetik meg. 11-től kutyabemutató vár-
ja a gyerekeket és szüleiket a K9 Vörös Szamu-
ráj Kutyaképző iskola közreműködésével. 12 
órától a csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes 
Ludas Matyi című előadását kísérhetik figye-
lemmel, majd közös tánc és ének, Mesehetes-
koncert, lovasbemutató következik. 16 órától a 
Csobotfalvi Hagyományőrző Néptánccsoport 
és a csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes lép 
színpadra. A helyszínen lesz büfé, a gyerekek-
nek pedig egy tál ételt biztosítanak a szervezők. 
A belépés díjtalan!

Diáktábor
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Mű-

szaki Tudományos Társaság (EMT) július 11–
17. között Természetkutató Diáktábort szervez 
VII–XI. osztályos diákok számára a Fehér me-
gyében található Remetei-sziklaszorosnál, ahol 
fizika, kémia, földrajz és biológia témakörben 
szakfoglalkozások és különböző szabadidős 
programok várják a diákokat. Jelentkezni június 
10-ig lehet. A tábor költsége (ami magában fog-
lalja 6 éjszakára a szállást és 6 napi teljes ellátást) 
420 lej. A helyek száma korlátozott! A tábor-
helyek lefoglalása a június 10-ig befizetett 100 
lejes előleg esetén biztosított! Táborvezetők: Pap 
Tünde (EMT, Kolozsvár), Simon Zsolt (Sepsi-
szentgyörgy). A táborral kapcsolatban az EMT 
kolozsvári titkárságán a következő elérhetősé-
geken lehet érdeklődni telefon: 0264–594042, 
590825, e-mail: emt@emt.ro, kapcsolattartó 
személy: Pap Tünde, tunde@emt.ro.

Zenei vetélkedő
Liszt Ferenc (1811–1886) születésének 

200. évfordulója alkalmából Vándorélet – Liszt 
Ferenc nyomában címmel zenei-műveltségi ve-
télkedőt rendez a Jeunesses Musicales Egyesület 
Kárpát-medencei középiskolás csapatok részére. 
A vetélkedőre magyarországi és határon túli kö-
zépiskolák 14–19 éves diákjaiból álló, 5 fős csa-
patok jelentkezhetnek (zenei  szakközépiskolák 
diákjainak jelentkezését nem fogadják el). Egy 
iskolából több csapat is nevezhet. A jelentkezés 
határideje: június 15. A jelentkezés módja: az 
5 fős középiskolai csapatokat az adott középis-
kola valamely tanára nevezheti (egy tanár több 
csapatot is nevezhet). A nevezés a vandorelet.
fidelio.hu internetes oldalon történik. Bővebb 
információ a www.nandorelet.hu címen. 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Fürdőruhát szeretnék.
– Milyen típust ajánlhatok, lelkem? Élményekre vágyik, vagy pihenni szeretne?

Régiségek Csíkországból

Hamarosan kezdetét veszi Erdély 
legnagyobb nemzeti fesztiválja, az 
idén hetedik alkalommal megren-

dezésre kerülő EMI-tábor. 
A Gyergyószentmiklós melletti 3-as kilo-

méternél található Hétvirág Panzió területén, 
augusztus 10–14. között az Erdélyi Magyar 
Ifjak által megrendezett eseményre számta-
lan neves előadót, közéleti szereplőt, újságírót 
és művészt várnak mind Erdélyből, mind a 
Kárpát-medence egyéb részeiből. A nyolc 
tematikus sátorban (Előadósátor, Kézműves 
sátor, Keskeny út sátor, Szórványért és népe-
sedés sátor, Film- és borsátor, EMI- és társal-
gósátor, Művészsátor, Gyereksátor) mindenki 
megtalálhatja a kedvére való témát, de akinek 
még így is marad ideje unatkozni, az bátran 

válogathat a különféle alternatív programok 
között, mint például az íjászkodás, túrázás, 
sportolás, néptáncolás. Idén is lesz lehetőség 
házak, szobák bérlésére mindazoknak, akik 
nem szeretnének sátorban aludni. A tábor 
környékén lévő kulcsos házaknak ára 40–60 
lej/fő/éjszaka. Mindaz aki szeretne élni ezzel a 
lehetőséggel, bátran fordulhat Hosszú Tündé-
hez a 0740–960072-es telefonszámon és/vagy 
a hosszutunde@yahoo.com e-mail címen.

Az idei belépők így alakultak: 21 lejbe ke-
rül a napijegy, míg 93 lejbe az egész hétre (öt 
napra) szóló belépő. A programkínálattal és 
a táborral kapcsolatos egyéb információkat 
megtalálják a www.emitabor.hu/erdely inter-
netes címen, melyet gyakori frissítése miatt, 
érdemes rendszeresen látogatni. 

Székelyföld múltjával, 
népi hagyományaival, 
néprajzával foglalkozó 

történetírók és néprajzosok 
munkáiban található tény-
szerű adatok, illetve törté-
nelmi regékre, szájhagyo-
mányokra való hivatkozások 
felkeltették Kozma Mária 
érdeklődését, és – mint azt 
már történelmi regényeiből, 
elbeszéléseiből ismerjük – ez-
úttal arra vállalkozott, hogy 
ezeket a történeteket gyerekeknek mesélje el. 
A mesék forrása, kiindulópontja mindvégig 
valós, illetve bizonyíthatóan a nép körében 
élő/élt emlék. Történeteivel nemcsak ok-
tat, hanem arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk 

környezetünkre, vegyük észre, 
is merjük meg a sokszor már 
csak a nevek mögött megbújó 
történelmi múltat.

A könyv terjedelme 56 
oldal, melyből 16 oldal illuszt-
ráció, ára: 34 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, 
nr. 4., jud.: Harghita. Telefon/

fax: 0266–371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.ro. Folyószám-
laszám: BCR – RO46RNCB01520075052 
70001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje el 
személyi számát (CNP) és telefonszámát is.

Nemsokára EMI-tábor!


