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Csütörtök
Az év 160. napja, a hátralévő napok szá-

ma 205. Napnyugta ma 21.26-kor, napkelte 
holnap 5.38-kor. 

Isten éltesse 
Félix nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Félix jelentése: boldog.

Június 9-én történt 
1815. Véget ért a Napóleon utáni Euró-

pa arculatát hosszú időre meghatározó bécsi 
kongresszus. 

Június 9-én született 
1672. I. Péter, Oroszország cárja 
1927. Franco Donatoni olasz zeneszerző 
1943. Charles Saatchi brit reklámszakem-

ber, a Saatchi and Saatchi reklámügynökség 
egyik létrehozója és tulajdonosa 

Június 9-én halt meg 
67. Szent Pál, a nemzetek apostola, vértanú 
1870. Charles Dickens (írói álneve: Boz) 

angol író 
1912. Ion Luca Caragiale román író, köl-

tő és publicista 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–16 óra kö-
zött szünetel az áramszolgáltatás Csíkszereda 
következő utcáiban: Szentlélek (4–36. és 3–23. 
szám alatt), Nyárfa (1–37. szám alatt), Lejtő 
(1–9., 2–6. szám alatt), Fecske (1–3., 2–14. szám 
alatt), Galambok (1–14. szám alatt) és a Fennsík 
utca 1–31., valamint 2–16. szám alatt. Holnap 
8–12 óra között a Nagy Imre (112–172. és 127–
179. szám alatt), illetve a Harom utca 1–11. szám 
alatt fog szünetelni az áramszolgáltatás.

pünkösdi kerámiavásár 

Korondon ötödször csábítják pünkösdi vá-
sárra a helybelieket és az arrajárókat pünkösd-
kor. Az új művelődési ház előtti téren pünkösd 
első és másodnapján, vagyis június 12-én, va-
sárnap és hétfőn szervez fazekasvásárt az Élet-
fa Korondi Fazekasok Szövetsége. Akárcsak 
az előző években, a helyi fazekasok szövetsé-
gének tagjai kínálják termékeiket standjaik-
ról ezeken a napokon. Az eseményen fellép a 
korondi iskolások tánccsoportja – szakirányí-
tójuk Szente Kálmán. Vasárnap 12 órakor nyí-
lik meg a vásár, hétfőn pedig 9 órától rakodnak 
ki az árusok, és mindkét nap este hatig árulják 
portékáikat. 

sütemények versenye 

A parajdi Sótörő Játszóház a Pro School 
Alapítvány támogatásával vasárnap pünkösd-
köszöntő ünnepélyt szervez. Ez alkalommal 
eladással egybekötött tésztasütő versenyt tarta-
nak. A versenyre legalább egy tepsi gyümölcsös 
süteménnyel lehet benevezni. A süteményeket 
otthon kell elkészíteni, és készen, felszeletel-
ve elvinni az óvodába pünkösd vasárnapján 
11.30–12.30 között. Bővebb információ a 
0749–459998 és a 0266–240013-as telefon-
számon kapható.

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulatának Évadzáró gá-

laműsorát ma 20 órától láthatja a gyergyóditrói 
közönség. Az előadásra a Puskás Tivadar-bérlet 
érvényes.

Könyvbemutató 
Darvas-Kozma József A csíksomlyói pünkösdi 

búcsú eredettörténete című könyvét mutatja be 
Ferencz Attila ma 20 órától a csíkszeredai Mil-
lenniumi-templomban.

Széphavas-túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosztá-

lya június 13-án, hétfőn Széphavas-túrát szervez. 
Indulás reggel 7.10-kor a csíkszeredai autóbusz-
állomásról a Csavargó-járattal a Gyimesi-hágóig. 
Széphavasig ismerkednek a havasi flóra szépsége-
ivel, a Széphavasról visszatérve érintik a Pogány-
havas csúcsát, a Szent László-kápolna ásatását és a 
legendás Szent László-követ. Hazatérés Szépvíz-
ről 18 órakor. Felszerelés: esőköpeny, fényképező-
gép, jegyzetfüzet, ivóvíz. Túravezető: Pomjánek 
Béla, telefon: 0751–131207.

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

19. Csűrdöngölő
Hargita Megye Tanácsa, az András Alapít-

vány és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes szervezésében már több mint egy évtizede 
Csíkszereda rendszeres eseménye a Csűrdöngö-
lő. Idén a szervezők a korábbiaknál színesebb-
nek és hasznosabbnak tervezik a Csűrdöngölőt, 
amely holnap 13 órától a város központi terén 
várja a csoportokat. A szokásos színpadi fellé-
péseket, közös táncot, közös fénykép készítését 
a csoportok közötti ismerkedést elősegítő kö-
zösségépítő játékokkal, versenyekkel szándékoz-
nak kiegészíteni. Támogatók: a Szülőföld Alap 
és a magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 
csíkszentkirályi Hargita Gyöngye Rt. és a csík-
szeredai Harmopan Rt.

Záróhangverseny
Záróhangversenyre várják a klasszikus 

zene kedvelőit holnap 18 órára a Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium dísztermébe. 
A II. Székelyföldi Napok rendezvénysoroza-
tának záróakkordjaként a Csíki Kamarazene-
kar és a Georgius Kamarazenekar előadásá-
ban a következő műveket hallgathatják meg: 
W. A Mozart: Sinfonia Concertante hegedű-
re, 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 Kamarazenekar alapító karmestere. 
Szólisták: Nagy Mihály – gitár, Péter Ernő – 
hegedű, Antal Sándor – brácsa. 
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A II. Székelyföldi Napok keretében

– Nem zavarta magukat, szomszéd, hogy egész éjjel vertük a falat?
– Dehogy zavart, nem is hallottuk! Reggelig táncoltunk, ittunk, énekeltünk. 

2010 tavaszán az Új Tuda-
tosság Kiadó jóvoltából 
megjelent Barkó Judit, a 

Duna Televízió műsorvezetője 
új kötete: A Királynő – Történe-
tek egón innen, egón túl címmel. 
A szerző író-olvasó találkozóval 
egybekötve mutatja be a könyvet 
június 15-én, szerdán 19 órától 
Székelyudvarhelyen, a Városi 
Könyvtár épületében.

„A Királynő egy különös barátság tör-
ténete. Barátság önmagunkkal, amely szól 
a szeretetről, megismerésről, vágyakról és 
álmokról, létezésről és tudásról. A baráti tár-
saság tagjai még: Én, Hiány, Káosz, Rutin és 

megannyi társ, aki befolyásolja az 
életünket, mégis egy velünk. A 
lélek összetettségét jól példázza 
ez a könyv, behatol a legbensőbb 
érzésekig, felnyitja a szemet, ki-
tárja az elmét, kisöpri a félelmet 
és helyébe bizonyosságot ültet. 
A Királynő bármelyikünk le-
hetne, hisz mindannyiunkban 
él belőle egy kevés. Barkó Judit 
görbe tükröt állít önmagunkkal 

szemben és megérteti az olvasóval, hogy a 
legfontosabb a világon önmagunk ismerete, 
megértése és szeretete. Mi döntünk a sor-
sunkról, mi befolyásoljuk a Folyamatot, va-
gyis az Életet.”

„A Királynő” 

Székelyföldi fotósok 
kiállítása

A csíkszeredai Prisma Fotóklub, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola és a Hargita Megyei 
Művelődési Központ  szervezésében holnap 10 

órától a Megyeházánál a Székelyföldi fotósok kiállítá-
sára látogathatnak el az érdeklődők. A tárlaton öt város 
(Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, 
Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda) fotóklubja és egyesülete 
képviselteti magát, mintegy 60 alkotó munkáit lehet meg-
tekinteni és megvásárolni a szabadtéri kiállításon. Az ég felé Fotó: szabó attila


