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Kedd
Az év 158. napja, az év végéig hátralévő na-

pok száma 207. Napnyugta ma 21.25-kor, nap-
kelte holnap 5.38-kor. 

Isten éltesse 
Róbert nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Róbert jelentése: fényes 

hírnév. 

Június 7-én történt 
1921. Jugoszlávia és Románia szövetségre 

lépett, ezzel kialakult a kisantant, Csehszlová-
kia, Románia és Jugoszlávia szövetségi rend-
szere, amelyet Franciaország is támogatott. 

1930. II. Károly néven Románia szenátusa 
és kamarája királlyá kiáltotta ki a száműzetésből 
visszatért Károly trónörököst. 

Június 7-én született 
1502. XIII. Gergely / Ugo Boncompagni ka-

tolikus bíboros, római pápa 
1848. Paul Gauguin francia festő, a poszt-

impresszionizmus egyik legnagyobb hatású 
mestere 

1872. Leonyid Vitaljevics Szobinov orosz 
operaénekes 

1947. Eric Wieschaus Nobel-díjas amerikai 
biológus 

Június 7-én halt meg 
1660. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
1912. Albert Welti svájci festő 
1987. Horváth Márton író, lapszerkesztő, 

művelődéspolitikus 
1996. jr. Francis Max Factor amerikai smink-

mester és kozmetikus 

nyári programok gyerekeknek

Változatos vakációs programokkal várja a 
diákokat a Riehen Egyesület a Pottyandi Er-
dei Iskolaházban. Június 20–24. között kisis-
kolások számára szerveznek Piribék – aprók 
tánca címmel zenés táncos programot, majd 
június 27.–július 1. között történelem témá-
jú program lesz Ókori római légiók címmel 
V–VIII. osztályosok számára. A július 18–22. 
között tartandó digitális fotó és kézművesség 
programra VII–VIII. osztályosok, illetve kö-
zépiskolások jelentkezését várják. Augusztus 
1–5. között pedig III–IV. osztályos tanulók 
részére tartanak népi hagyományok és termé-
szetismeret foglalkozást. Bővebb információ a 
www.asociatiariehen.ro címen, illetve a 0266–
312479-es telefonszámon kapható.

a nap vicce

A fiatalember ékszereket válogat az ék-
szerboltban, s végül kiválaszt egyet, majd így 
szól:

– Legyen szíves belevésni, hogy Rózsinak 
Janitól!

– Uram – szól a tapasztalt ékszerész –, el-
fogad tőlem egy atyai jó tanácsot?

– Tessék...
– Vésessen csak annyit bele: Janitól!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Ma 19 órától Csíkszeredában, a Csíki Játék-

szín Hunyadi László Kamaratermében tekinthe-
tő meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
mesterképzős hallgatóinak Kövekkel a zsebében 
című vizsgaelőadása. Rendezte: Balogh Attila.  
Játsszák: Kiss Bora és Kónya Ütő Bence. 

*
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház ma 19 órától a Művelődési Központ nagy-
termében Peter Handke Az óra, amikor semmit 
nem tudtunk egymásról című darabját játssza. 
Rendező: Bozsik Yvette.

*
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

ma 10.30-tól, 12.30-tól és 14.30-tól a Mint a sót 
című mesejátékot láthatják. Érvényes a Móka-, a 
Nagy Imre- (sárga) és a Nyilas Misi-bérlet.

Régizenei Nyári Egyetem
A Csíkszeredai Régizene Fesztivál keretén 

belül immár negyedik alkalommal szervezi meg 
a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita 
Megye Tanácsának és Csíkszereda Megyei Jogú 
Városnak a társszervezésében a Régizenei Nyári 
Egyetemet július 11–16. között. A tanulni vágyó 
zenészek, kezdő vagy haladó szintűek elismert 
oktatókkal sajátíthatják el a régizenei művek kor-
hű előadásmódját. Mesterkurzusok: barokk hege-
dű – Ulrike Titze (Németország), barokk oboa 
– Guido Titze (Németország), viola da gamba 
és basso continuo – Ilse L. Herbert (Románia), 
ének – Kiss Noémi (Magyarország), furulya 
és fuvola – Széplaki Zoltán (Magyarország), 
lant és gitár – Kónya István (Magyarország), 
reneszánsz és barokk táncok – Kovács Gábor 
(Magyarország), ütőhangszerek a régizenében, 
ütőhangszeres kamarakurzus – Kasza Roland 
(Magyarország). Közreműködik: Sudár Balázs 
(Magyarország), reneszánsz együttes mester-
kurzus – Csörsz Rumen István (Magyarország). 
Csembalón kísér: Paul Cristian, Amalia Goje, 
Kostyák Zsuzsa. Közreműködik: Elena Maria 
Şorban, Hanke Katalin. Bővebb információk a 
www.musica-antiqua-hr.ro címen vagy a Hargita 
Megyei Kulturális Központ székhelyén. 

tallózó – Korunk 

A kortárs zenetörténet sokszoros fordula-
tai, a zene halálát emlegető jóslatok, valamint a 
zene előállítását és használatát alapjaiban befo-
lyásoló digitális technológiák a kortárs zenével 
mint korproblémával és a zenéhez való személyes 
viszonyunk kérdéseivel szembesítenek. Zene 
maradt-e korunkban a zene? Hogyan van jelen 
mindennapi életünkben a kortárs zene, és melyik 
az a kortárs zene, amelyik egyáltalán jelen van? A 
Korunk legújabb lapszáma a zenei kultúra átala-
kulásait ilyen és hasonló kérdések vitatása által 
követi nyomon. A tartalomból: Zenetörténetek 
(ankét) – Láng Zsolt, Surányi László, Csehy 
Zoltán és Orcsik Roland részvételével, Angi Ist-
ván: Liszt Ferenc utóromantikája, Fodor Attila: 
Impresszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében, 
Csákány Csilla: Egy bohóc Sztálin udvarában, 
Zombola Péter: Arvo Pärt kompozíciós módszere 
és művei az alkalmazott zene tükrében, Fazakas 
Áron: A filmzene vonzásában, Coca Gabriela: 
Scordaturák. Terényi Ede alkotói útja, László Fe-
renc: Kurtág György laudációja, Kulcsár Gabriel-
la: Kortárs zene gyermekeknek, Joanna Demers: 
Zajáthallás. A kísérleti elektronikus zene esztéti-
kája, Cs. Gyímesi Éva: Székely parainézis.
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Pünkösd szombatján

– Valahányszor egy nagyon hülye pofát látok, mindig rámtör a röhögés.
– És ez nem zavar borotválkozás közben?

Záróhangversenyre várják a klasszi-
kus zene kedvelőit pénteken 18 órá-
ra a Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium dísztermébe. A II. Székelyföldi 
Napok rendezvénysorozatának záróakkord-
jaként a Csíki Kamarazenekar és a Georgius 
Kamarazenekar előadásában a következő 
műveket hallgathatják meg: W. A Mozart: 

Sinfonia Concertante hegedűre, brácsára 
és zenekarra; J. Rodrigo: Fantasia para un 
gentilhombre gitárra és zenekarra; J. Haydn: 
D-dúr „Reggel” szimfónia, No. 6. Karmester: 
Szőnyi Zoltán – Marosvásárhely, a Csíki Ka-
marazenekar alapító karmestere. Szólisták: 
Nagy Mihály – gitár, Péter Ernő – hegedű, 
Antal Sándor – brácsa. 

Záróhangverseny

Hegyen innen, hegyen túl

Amikor pünkösdre egybe gyülekezik 
a közösség, az emberek hite egymást 
táplálja, megerősödik a bizalom, az 

átszellemült lélek ünneplőbe öltözik. Ehhez 
kíván hozzájárulni a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes ünnepi előadásával.

Felcsík és Gyimes... a mieink, itt élünk, és 
a közelség, a megszokás hajlamossá tesz arra, 
hogy megfeledkezzünk azokról az értékekről, 
amelyeket még mindig éltetnek. A két szom-
szédos tájegység zenéje, táncai már első látásra 
jól megkülönböztethetőek, de vajon tényleg 
annyira eltérnek egymástól?

A Hegyen innen – hegyen túl cím isme-
rős azoknak, akik követik a Hargita együttes 
előadásait. Ősbemutatója 2009. május 13-án 
volt. A műsor egyike azoknak, amelyek be-
lülről sarjadtak. Az együttes két kiváló szóló-
táncosa, Antal Zsolt és Péter László álmod-
ták meg, állították össze. Sajátossága, hogy 
a két előbb megnevezett tájegység énekelt, 
táncolt örökségét mutatja be, állítja egymás 
mellé, lehetőséget adva a nézőnek, hogy fel-
fedezze azt a sok rejtett közös vonást, amit 
kevesen tudnak. A közönségsiker ellenére 

alig néhányszor került bemutatásra, hiszen 
hamarosan jött az évad vége, a nyári szünet, 
a műsor azonban addig sem hányódott. To-
vább érlelődött alkotóiban ahhoz, hogy két 
év után az együttes elővegye tarsolyából, és 
sok finomítással fényesebbre csiszolva ismét 
színpadra álljon vele.

A felújított Hegyen innen – hegyen túl 
bemutatójára a búcsú napján, június 11-én 
este 7 órakor kerül sor a Városi Művelődé-
si Házban. A jegyek ára egységesen 10 lej. 
Elővételben megvásárolhatók a csíkszeredai 
Városi Művelődési Házban. Támogató: a Szü-
lőföld Alap. 


