
Napról napra
szabadidő

hargitanépe2011. június 3., péntek | 15. oldal

ma

Péntek
Az év 154. napja, a hátralévő napok szá-

ma 211. Napnyugta ma 21.22-kor, napkelte 
holnap 5.40-kor. 

Isten éltesse 
ma Klotild, holnap Bulcsú, vasárnap pe-

dig Fatime nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezeken a napokon ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Klotild jelentése a di-

csőségért harcoló nő. A török–magyar erede-
tű Bulcsú jelentése vért keverő, vért kibocsá-
tó, míg a Fatime az arab eredetű Fatima név 
alakváltozata.

Június 3-án született 
1884. Kozma Lajos Kossuth-díjas építész, 

bútortervező és grafikus 
1899. Békésy György / Georg von Békésy 

Nobel-díjas akusztikus, biofizikus, akadémikus 

Június 3-án halt meg 
1924. Franz Kafka író és elbeszélő, a XX. 

század egyik legjelentősebb prózai újítója 
1963. Boldog XXIII. János pápa, a 260. 

katolikus egyházfő 

fogadóóra

Kászonaltízen tart fogadóórát Korodi At-
tila parlamenti képviselő ma 11 órától. A foga-
dóóra helyszíne a polgármesteri hivatal.

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 ma 20 óráig. Túravezető: id. 
Kánya József, telefon: 0745–072237.

családi nap

Szombaton 10 órától a csíksomlyói Fodor-
házban családi napot tartanak a gyermeknap 
jegyében. Program: 10 órától lesz a megnyitó, 
majd lovasbemutatót tartanak a csíkszeredai 
lovascsapatok részvételével, ezt követően a csík-
szeredai Szent István Gyermekotthon néptánc-
csoportjának előadását tekinthetik meg. 11-től 
kutyabemutató várja a gyerekeket és szüleiket a 
K9 Vörös Szamuráj Kutyaképző iskola közre-
működésével. 12 órától a csíkzsögödi Harom 
Néptáncegyüttes Ludas Matyi című előadá-
sát kísérhetik figyelemmel, majd közös tánc és 
ének, Mesehetes-koncert, lovasbemutató kö-
vetkezik. 16 órától a Csobotfalvi Hagyomány-
őrző Néptánccsoport és a csíkzsögödi Harom 
Néptáncegyüttes lép színpadra. A helyszínen 
lesz büfé, a gyerekeknek pedig egy tál ételt biz-
tosítanak a szervezők. A belépés díjtalan!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Évadzáró gálaműsor
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. 

A születés és a halál
A lélek fizikai testbe való költözése (szüle-

tés) és az attól való megválás (halál) problémája 
olyan terület, melyre igen kevesen merészked-
nek. Hogyan is lehetne ezekre a kérdésekre vá-
laszt találni, ha legtöbbünknek nincsenek saját 
tapasztalataink ezen a téren. Vagy talán csak nem 
emlékszünk? Kollár György ezúttal olyan témát 
választott előadásának, mely emberemlékezet 
óta foglalkoztatja az emberiséget: hogyan, mi-
lyen útravalóval, küldetéssel jövünk le a fizikai 
világba, majd a test halála után merre tart a lélek? 
Előadásának címe: A születés és a halál – az em-
ber életének talán két legfontosabb eseménye. Mi 
történik a lélekkel miután elhagyta a fizikai testet? 
Az élet és a halál misztériuma. Az előadás ma 18 
órától lesz a csíkszeredai Nagy István Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola aulájában. A 
belépés díjtalan (a szervezők szívesen veszik ado-
mányaikat az előadó költségeinek térítésére).

tallózó –  Erdélyi Gyopár

A tartalomból: 120. születésnapját ünnepelte az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület. A sztánai ünnepség-
ről olvashatnak a lapban, megtoldva a múlt ból 
idézett kalotaszegi cif raságokkal. A tartalmas 
ki advány gazdagon ad hírt az EKE-osztályok 
tevékenységéről, a Jókai Teljesítménytúráról, s 
felhívja a fotósok figyelmét: várják jelentkezé-
süket az EKEArt-ra. Számos túrával kecsegtet 
az idei Vándortábor, ebből nyújtanak ízelítőt a 
szervező kolozsváriak, de a lapszám a határon 
túlra is elkalauzol: megismerhetjük az Osztrák 
Alpesi Egyesület tevékenységét, Hajdú-Biharba 
vezet Tiponuţ Mónika, a Hobbi oldal szer-
kesztője pedig egyenesen Egyiptomot ajánlja. 
Figyelemfelkeltő kérdéssel áll elénk egy szerző-
páros: tölteléktantárgy vagy útmutató nevelési 
irányzat a környezeti nevelés, Egri Ferenc pedig 
a múltba vezet, ismertetve Fischer Aladárt és az 
aradi bihargókat. Földről a föld alá vezet az út, 
a Kupás gerincén található kétnevű aknabar-
langot ismerhetjük meg, a vizek világa halak 
túlélőtáborát hozza előtérbe, hogy aztán az égre 
nézve, madárlest követően, ha beállt az éjszaka, 
a fogyatkozás fontosságán is elgondolkodjunk. 
Retyezát csodás növényvilágát, a most növő 
gombákat egyaránt tartalmazza e lapszám, de 
ezúttal sem marad el belőle az elsősegélynyújtás, 
a GPS-ábécé és az igencsak fontos nyelvápolás. 
A 120 esztendős Erdélyi Kárpát-Egyesület két-
havonta megjelenő, természetjárás, honismeret, 
környezetvédelem témaköröket felölelő kiadvá-
nyát keresse az EKE-osztályoknál!

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Demeter Béla tart fogorvosi sürgősségi 
ügyeletet a Bolyai utca 2. szám alatti rendelőjé-
ben, Székelyudvarhelyen pedig 9–13 óra között 
dr. Bernád Zsolt a Tábor utca 4. szám alatt fogad-
ja a betegeket.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Ugye, maga is alig várja már a nyarat? Akkor legalább az életszínvonalunk 
50%-kal jobb lesz!

– Hogyhogy?
– Úgy, hogy télen fáztunk is, éheztünk is, de nyáron csak éhezni fogunk.

Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadó 
és alkotóművész gyermekeknek 
készült színházi, rádiós és televízi-

ós műsorok megálmodója, megteremtője, 
szereplője, óvodai, iskolai foglalkozásokon 
is tanított dalok elismert szerzője. Saját és 
alkotótársaival közösen létrehozott műsorai 
ma éppúgy fontos részét képezik a magyar 
kultúrának, mint a „kalákás” produkciók.

A népszerű előadóművész Pörög a, forog a 
szoknya több Hargita megyei településen lép 
színpadra: Csíkszeredában, a Mikó-vár udva-
rán vasárnap 18 órától; Gyergyószentmiklóson, 
a Városi Kulturális Központban hétfőn 
11 órától; Gyergyóalfaluban, a Petőfi Mű-

velődési Házban szintén hétfő, 18 órától; 
Székelyudvarhelyen pedig június 7-én, kedden 
11 órától a Stúdió Moziban koncertezik. 

„Pörög a, forog a szoknya...”

Régiségek Csíkországból

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.


