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Csütörtök
Az év 153. napja, a hátralévő napok szá-

ma 212. Napnyugta ma 21.21-kor, napkelte 
holnap 5.41-kor. 

Isten éltesse 
Kármen és Anita nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–spanyol eredetű Kármen jelen-

tése kert, míg az Anita az Anna és a Juanita 
spanyol becézőjéből alakult. 

Június 2-án történt 
1953. Londonban megkoronázták II. Er-

zsébet brit királynőt. 
1990. Franciaország kísérleti atomrob-

bantást hajtott végre a Csendes-óceán kísér-
leti terepén. 

Június 2-án született 
1924. Böszörményi Géza Kossuth-díjas 

filmrendező, forgatókönyvíró 
1944. Nyíri János Kristóf filozófiatörté-

nész, akadémikus 

Június 2-án halt meg 
1882. Giuseppe Garibaldi olasz forradal-

már 
1967. Ferenczy Béni kétszeres Kossuth-

díjas szobrász és grafikus, kiváló művész 

Havasszépe-túra

A Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosztálya 
szombaton Havasszépe-túrát szervez a Csukás-
hegységbe. Indulás szombat hajnalban 4.45-kor 
a Penny áruház parkolójából személygépkocsik-
kal. Útvonal: Vöröshegy-menedékház (Muntele 
Roşu) 1280 m – Vöröshegy 1765 m – Keresztút 
(La Răscruce) 1805 m – Gropsoare-csúcs 1883 
m – Gropsoare-nyereg 1663 – Piroska-nyereg 
1567 m – Csukás-menedékház – Vöröshegy-
menedékház. A túrára előzetesen be kell jelent-
kezni, legkésőbb holnap 20 óráig. Túravezető: 
id. Kánya József, telefon: 0745–072237.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap 8–15 óra között Madéfalván 
az 1–19. és a 794–797. szám alatt.

beiratkozás

Megkezdődött a beiratkozás a marosvásár-
helyi kántor–tanítóképzőbe, amely a Károli 
Gáspár Református Egyetem kihelyezett ta-
gozata. A tanító–óvodapedagógus szakon 
összesen 45 helyre (25 nappali és 20 levelező) 
várják a jelentkezőket. A kántor szakot nap-
pali tagozaton református, római katolikus, 
unitárius és evangélikus hallgatók közül bár-
ki felveheti, levelező tagozaton külön kántor 
(egyházzenész) szakra (10 helyre) jelentkez-
hetnek református felekezetű fiatalok. Bővebb 
információ a tanintézet titkárságán: telefon: 
0265–215278, e-mail: kantortanito@gmail.
com, honlap: www.ktkf.ro.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín ma a gyerekbérleteseknek 

játssza a Mint a sót című darabját, 11 órától a 
Csipike-bérletesek, 12.30-tól pedig a Micimac-
kó-bérletesek nézhetik meg az előadást. Június 
5-én, vasárnap 19 órától Évadzáró Gálaműsorral 
búcsúztatja a színházi szezont a Csíki Játékszín 
társulata és közönsége. A szórakoztató összeállí-
tás során kihirdetik a közönségszavazatok ered-
ményét, kiderül, hogy melyik előadást és mely 
színészeket kedvelte legjobban a közönség az 
évadban. Odaítélésre kerülnek a társulat belső 
díjai, a Hunyadi László-díj és a Kulissza-gyűrű. 

Varázsének
Évadzárásra készül az Udvarhely Tánc-

műhely. Június 4-én, szombaton 18 órától a 
Székelyudvarhelyi Városnapok keretében előad-
ják a nagy sikerű Varázséneket a Művelődési Ház 
nagyszínpadán. A folklórszínházi előadás nem 
más, mint betekintés a szakrális rituálék világá-
ba; kötetlen dramaturgiája az emberi élet három 
nagy tisztessége – a születés, házasság, halál – köré 
szerveződik. Célja a napjainkban oly mostohán 
kezelt, „csak pszichológiai” értelemben számon 
tartott érzelmi tendenciáink középpontba állí-
tása minden manír, manipuláció nélkül, amilyen 
egyszerűen a népi gondolkodásunkból fakad. 
Rendező-koreográfus: Furik Rita m. v.

Fotóstábor diákoknak
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőmű-

vészeti Lektorátus – együttműködve a Fényké-
pezés Alapítvánnyal és a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségével – 16–24 év közötti, nappali 
tagozatos diákok részére fotóstábort rendez au-
gusztus 8-tól 14-ig Tolna megye közepén, a Do-
nát-patak mentén található Kalaznón. Akinek 
van fényképezőgépe és érdeklődik a tudatos kép-
alkotás iránt, kérje a tábor programját és jelentke-
zési lapját a gyoril@mmikl.hu címről, vagy töltse 
le a www.mafosz.hu oldalról. A tábor közös célja 
felkészülni az ősszel rendezendő Országos Diák 
Fotókiállításra. A határon túli magyar diákok 
részére 10 férőhely térítésmentes – ezekre pá-
lyázni lehet –, melynek részletei igényelhetők a 
diakfoto2011@gmail.com címről is. 

A Waldorf-módszerről
Holnap 18 órára a csíkszeredai Pedagó-

gusok Háza kisaulájába (Taploca u. 20 sz.) 
várják a szülőket, hogy megismertessék őket 
az iskolai Waldorf-módszerrel. Bemutatják, 
miben más, mint a hagyományos oktatás, mi 
a célja és – ami a legfontosabb – milyen a ha-
tása a gyermekekre. Meghívottak: Dán Judith 
zenepedagógus, a kolozsvári Waldorf-óvoda és 
-iskola társalapítója és tanára 1990-től; László 
Áron, a kolozsvári Szabadságra Nevelés Ala-
pítvány igazgatótanácsának elnöke és  András 
Edina Waldorf-pedagógus. Bővebb informá-
ció a 0742–586626-os telefonszámon vagy a 
kmkinga@yahoo.com címen.

Pásztortalálkozó
Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatala szer-

vezésében szombaton tartják az I. Alcsíki Pász-
tortalálkozót. A délelőtt 10 órától kezdődő prog-
ramban szerepel sajt-, orda- és túrókészítés, ha-
gyományos pásztorételek főzése, melyek ingyen 
megkóstolhatók. Fellép a részt vevő települések 
hagyományőrző csoportja és a csíkszentgyörgyi 
Székely Góbék. Helyszín: a csíkszentkirályi Vitos 
Mózes Általános Iskola udvara.
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Új útirajz a két Homoród mentéről

– Igaz, hogy elveszítettük a lányunkat egy időre, 
de helyette kaptunk egy szabad fürdőszobát!

Gyalogosan a két Homoród mentén

Csíkpálfalván lép színpadra vasárnap 
este 7 órától a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes a helyi mű-

velődési házban Virágom világom című mű-
sorával. Gyermeknap alkalmából az előadást 
megelőzően este 6 órától az együttes tán-
cosai énekeket, táncokat tanítanak, illetve 
kézműves-fortélyokat mutatnak a kis érdek-
lődőknek. A rendezvényt Hargita Megye 
Tanácsának Néptánc a vidéknek programja 
támogatja. A jegyek ára 10 lej, gyerekeknek, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 5 lej.

*
Hétfőn, június 6-án Székelyudvarhelyen 

vendégszerepel az együttes. A Virágom vilá-
gom című műsort a Művelődési Házban mu-
tatják be este 7 órától. A műsor különböző 

jellegű táncokat ölel fel a hiteles néptánctól a 
népi ihletésű önálló táncalkotásokig. Koreog-
ráfus: Varga Zoltán. Alkotótárs: Lőrincz Beáta. 
Tánckarvezetők: Joó Kinga és Ábrahám Ró-
bert. Művészeti igazgató: András Mihály. Az 
előadás megtekintése díjtalan. 

Mihály János törté-
nész 2009 nyará-
nak elején indult 

homoródmenti túrájára, 
amellyel Jánosfalvi Sándor 
István unitárius lelkésznek, 
szónoknak, illetve Székely-
honi utazás a két Homoród 
mellett című ismert munká-
jának kívánt emléket állítani. 
A tervezett útvonal magában 
foglalta mindazokat a Hargi-
ta megyei településeket, amelyekről leírást 
találunk Jánosfalvi feljegyzéseiben. Mihály 
János gyaloglása során elkészítette a maga 
látleleteit, a saját útirajzát, amely az előző 
években folytatásban az Udvarhelyi Híradó 
hasábjain volt olvasható. A Udvarhelyszék 

Kulturális Egyesület, a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont jóvoltából a nagy 
sikerű útirajz az idén könyv 
formájában is megjelent. Ennek 
bemutatójára a II. Székelyföld-
napok keretében kerül sor jú-
nius 5-én (vasárnap) 17 órától 
Lövétén, a Népházban. A szer-
vezők (Lövéte Polgármesteri 
Hivatala, Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont, 

Hargita Megye Tanácsa) minden érdeklő-
dőt nagy szeretettel várnak. A könyvet Oláh 
Sándor, a csíkszeredai KAM – Regionális 
és Antropológiai Kutatások Központjának 
alapító tagja és munkatársa, a két Homoród 
mentének kiváló kutatója méltatja. 

Virágom, világom


