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Szerda
Az év 159. napja, az év végéig hátralévő na-

pok száma 206. Napnyugta ma 21.25-kor, nap-
kelte holnap 5.38-kor. 

Isten éltesse 
Medárd és Medárda nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Medárd és Medárda jelen-

tése: hatalmas és erős. 

Június 8-án történt 
1867. Az osztrák–magyar kiegyezést köve-

tően I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét, 
Erzsébetet Magyarország és társországai királyá-
vá és királynéjává koronázták. 

Június 8-án született 
1810. Robert Schumann német zeneszerző, 

a XIX. század egyik legnagyobb német roman-
tikus zeneköltője 

1822. Czetz János, az 1848–49-es szabadság-
harc honvédtábornoka 

Június 8-án halt meg 
545. Szent Medárd frank származású katoli-

kus püspök 
1967. Alexandra Gavrilescu román költő, 

író, műfordító 
1992. Alfred Uhl osztrák zeneszerző 

nyári táborok a Kuckóval

A Kuckó Egyesület a nyári vakációban újra 
megszervezi az immár hagyományossá vált 
nyári táborait az alábbiak szerint: Kuckó Kéz-
műves Kaláka Alkotótáborok – június 20–26. 
között I–IV. osztályosoknak, illetve június 
29.–július 5. között V–XII. osztályosoknak, 
valamint Virágos Homoródmente – népi bú-
torfestő továbbképzés lesz július 14–17. között. 
A táborok helyszíne: Homoródkeményfalva. 
Érdeklődni a székelyudvarhelyi Városi Könyv-
tárban, illetve a 0741–196449-es telefonszá-
mon lehet. 

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Rákossy 
Botond földmérő mérnök, aki az ingatlan- és 
földterület-visszaigénylések folyamatában fel-
merülő kérdésekre válaszol. A beszélgetésbe 
a hallgatók is bekapcsolódhatnak a 0265–
307777 vagy a 0365–424433-as telefon-
számokon, illetve a 0755–044019-es SMS-
számon. Kérdéseiket elküldhetik e-mailben 
is a mibensegithetunk@radiomures.ro címre. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óra kö-
zött szünetel az áramszolgáltatás Madéfalván a 
137–423. és a 643–733. szám alatt.

a nap vicce

– Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
– Csak meg kell pucolni az ablakot...

programajánló

Könyvbemutató 
Darvas-Kozma József A csíksomlyói pünkösdi 

búcsú eredettörténete című könyvét mutatja be 
Ferencz Attila ma 20 órától a csíksomlyói kegy-
templomban és holnap 20 órától a Millenniumi-
templomban.

Az olvasás védelmében
A II. Székelyföld Napok keretében Műhely-

találkozó lesz ma 19 órától Csíkszeredában, a 
Hargita Megyei Kulturális Központban, ahol a 
budapesti PONT Kiadóval és szerzőivel, köny-
veivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A 
rendezvényen szó lesz az olvasás mai szerepéről, 
hasznáról, megnyilvánulási formáiról, a témakör 
újszerű megközelítéseiről, és bemutatásra kerül-
nek a budapesti PONT Kiadó témával kapcso-
latos, a helyszínen kedvezményes áron megvásá-
rolható kiadványai. Meghívott előadók: Szávai 
Ilona, a PONT Kiadó vezetője (előadásának 
témája: Védeni kell az olvasást?), Fűzfa Balázs, a 
Szombathelyi Egyetem docense (aki nyilvánosan 
azt kérdezi: De mi lesz velünk az olvasás után?), 
Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem oktatója, a 
Magyar Olvasástársaság alelnöke (a fiatalok olva-
sási szokásairól osztja meg gondolatait a közön-
séggel: A kötelező olvasmánytól a szívesen olvasott 
könyvekig). 

Kézművesvásár és könyvvásár 
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei 

Kulturális Központ szervezésében a II. Székely-
föld Napok keretében, mától péntekig minden-
nap 10 órától Csíkszeredában, a Szabadság téren 
kerül sor a székelyföldi kézművesek vásárára és 
könyvvásárra. A vásár keretében a hagyományőr-
ző kézművesek mesterségbemutatókat tartanak: 
lesz vesszőfonás, székelykapu-faragás, gyékény-
fonás, kőfaragás, hámkészítés, hordókészítés, 
fazekasság, szövés, posztókalap-készítés, zsin-
delykészítés. A gyermekfoglalkozások keretében 
a kicsik nemezelést, ostorfonást, kötélverést és 
bútorfestést tanulhatnak a kézművesektől.  A 
könyvvásáron székelyföldi kiadók könyveit vásá-
rolhatják meg az érdeklődők. 

Képzőművészeti tárlat
Ma 18 órától Csíkszeredában, a II. Szé-

kelyföld Napok rendezvénysorozat részeként 
a Kriterion Galériában nyílik meg a Hargita 
Megyei Képzőművészek Tárlata. A kiállításnak 
Kézdivásárhely és Székelyudvarhely után ez a 
harmadik állomása. A tárlat következő helyszí-
ne június 24-én a gyergyószentmiklósi Pro Art 
Galéria. A kiállítás szervezésének koordinátora 
Botár László, a HMKK munkatársa.

Rockopera
Pénteken 21 órától Csíkszeredában, a Mikó-

vár előtti szabadtéri színpadon a Szent László 
király rockoperát láthatják. Az előadás Szent 
László király életének kiemelkedő mozzanatait, 
a róla szóló legendákat eleveníti meg zenében, 
dalban, táncban. Zene: Nagy Tivadar, ROLE 
zenekar. Szólóénekesek: Bodor Emese, Sántha 
Zsuzsánna, Nagy Tivadar. Közreműködik: 
Tóth Larisa balettművész, a Székely Lovasíjász 
Szövetség, a Csodaszarvas Lovasíjász Egyesület, 
a csíkrákosi Csalogány és a csíkzsögödi Harom 
néptáncegyüttes. Írta és rendezte: Papp Kincses 
Emese.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Anyu, ma a buszon apa rám szólt, hogy adjam át a helyem egy néninek.
– Nagyon helyes, légy mindig udvarias!

– De anyu, én apu ölében ültem!

Pünkösd szombatján a csíkszeredai 
Vákár Lajos Műjégpályán 21 órá-
tól a Hiszek a romokon című rock-

oratóriumot láthatják. A mű az Erdélyi Egy-
házmegye 1000 éves fennállásának ünnepére 
készült, és fő üzenete, hogy magyar népünk-
nek halaszthatatlanul szüksége van a lelki, 
gondolkodásbeli megújulásra. Zeneszerzők: 
Gyárfás Levente, Csiszér László. Közremű-
ködik a Mustármag énekegyüttes. 

Hiszek a romokon

Önkéntes száműzetés

Sarány István interjúkötete a 
székelyföldi tudományos, mű-
velődési élet személyiségei vel 

készült beszélgetéseket tartalmaz. 
Olyan személyiségek szólalnak 
meg, akik mindennapi munkájuk 
révén azért fáradoznak, hogy a 
térség peremvidékből központtá 
váljon. A kérdezőnek és interjúala-
nyainak meggyőződése: a mostoha 
természeti adottságokat, a gazdasá-
gi fejlődésben tapasztalt lemaradást 
csak versenyképes tudással lehet el-
lensúlyozni, csak következetes, kitartó, hittel 
és alázattal végzett munkával lehet behozni. A 
válaszadók valamennyien önként választották 

a székelyföldi létet, a peremlétből 
következő nehézségeket.

A könyv terjedelme 256 oldal, 
ára: 32 lej. A könyv megvásárol-
ható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve megren-
delhető postai utánvéttel a követ-
kező címen: 530210 Miercurea 
Ciuc, str.: Petőfi, nr. 4., jud.: 
Harghita. Telefon/fax: 0266–
371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR – 

RO46RNCB01520075052 70001. Postai 
rendelésnél, kérjük, küldje el személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.


