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Szerda
Az év 166. napja, még 199 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 21.30-kor, napkelte 
holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Jolán nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Jolán Dugonics András névalkotása, 

jelentése: jó leány. 

Június 15-én történt 
1215. Angliában Földnélküli János király 

aláírta a Magna Chartát, az angol nemesség 
szabadságlevelét. 

1682. Thököly Imre gróf, későbbi erdélyi 
fejedelem (1690), Munkácson feleségül vette 
I. Rákóczi Ferenc özvegyét, Zrínyi Ilonát. 

Június 15-én született 
1797. Brassai Sámuel polihisztor, akadémikus 
1867. Konsztantyin Dmitrijevics Balmont 

orosz költő, műfordító 
1939. Lőrincz L. László orientalista, író 

Június 15-én halt meg 
1772. Louis-Claude Daquin francia zene-

szerző és orgonista 
1889. Mihai Eminescu román költő 

miben segíthetünk?

 A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja dr. Makkai Gergely 
meteorológus, a marosvásárhelyi meteorológiai 
központ igazgatója, aki hallgatói kérdésekre is vá-
laszol a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-
as telefonszámokon. Kérdéseket tehetnek fel a 
0755–044519-es SMS-számon, valamint e-ma-
ilben a mibensegithetunk@radiomures.ro cí-
men. Műsorvezető: Agyagási Levente. 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt holnap 8–15 
óra között szünetel az áramszolgáltatás Csík-
szereda következő utcáiban: Szék (149–157. 
és 156–160. szám alatt), Kissomlyó (1–19., 
2–4. szám alatt), Ferencesek és Apipark (1–4. 
szám alatt). 

felhívás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-
te értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtö-
kön 9 és 10 óra között  ingyenes jogi tanács-
adást tartanak a szervezet székhelyén, a Petőfi 
Sándor u. 8. szám alatt. Előzetesen bejelentkez-
ni a 0266–311836, illetve a 0743–663590-es 
telefonszámokon lehet, vagy személyesen a 
székhelyen.

elmarad a könyvbemutató 

Barkó Judit A királynő – Történetek egón 
innen, egón túl című könyvének június 15-re 
meghirdetett székelyudvarhelyi bemutatója 
elmarad.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Évadzáró jelmezparádé
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

ház vezetősége és társulata pénteken 18 órától 
évadzáró Jelmezparádét tart a művelődési ház 
koncerttermében, ahol a társulat művészei az 
elmúlt évad előadásainak jelmezeit mutatják 
be zenés, táncos produkcióval egybekötve. 
Ezt követően 20 órától Bohém Ragtime Band 
koncerten vehetnek részt az érdeklődők a mű-
velődési ház előcsarnokában.

Nyári programok gyerekeknek
Változatos vakációs programokkal várja a 

diákokat a Riehen Egyesület a Pottyandi Erdei 
Iskolaházban. Június 20–24. között kisiskolások 
számára szerveznek Piribék – aprók tánca cím-
mel zenés táncos programot, majd június 27.–
július 1. között történelem témájú program lesz 
Ókori római légiók címmel V–VIII. osztályosok 
számára. A július 18–22. között tartandó digi-
tális fotó és kézművesség programra VII–VIII. 
osztályosok, illetve középiskolások jelentkezé-
sét várják. Augusztus 1–5. között pedig III–IV. 
osztályos tanulók részére tartanak népi hagyo-
mányok és természetismeret foglalkozást. Bő-
vebb információ a www.asociatiariehen.ro cí-
men, illetve a 0266–312479-es telefonszámon 
kapható.

*
A Kuckó Egyesület a nyári vakációban újra 

megszervezi az immár hagyományossá vált nyá-
ri táborait az alábbiak szerint: Kuckó Kézműves 
Kaláka Alkotótáborok – június 20–26. között 
I–IV. osztályosoknak, illetve június 29.–július 5. 
között V–XII. osztályosoknak, valamint Virágos 
Homoródmente – népi bútorfestő továbbképzés 
lesz július 14–17. között. A táborok helyszíne: 
Homoródkeményfalva. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik hagyományőrző, kézműves-tevé-
kenységekkel szeretnék eltölteni nyári vakációjuk 
egy részét. Lesz alkotómunka, móka, kacagás, 
jókedv, játék, vetélkedők, minden, ami hozzájá-
rul egy élményekben gazdag, felejthetetlen hét 
eltöltéséhez. Érdeklődni a székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtárban, illetve a 0741–196449-es 
telefonszámon lehet.

IV. Ferences Biciklitúra
Indulj és menj! – ezzel a jelmondattal gurul 

a IV. Ferences Biciklitúra július 24–29. között, 
250 km-es kalandos útszakaszon. A FerBiT út-
vonala: első nap: megérkezés Kézdivásárhelyre; 
második nap: Kézdivásárhely – Kászonok 
– Csíkszereda; harmadik nap: Csíkszereda – 
Marosfő – Gyergyószentmiklós; negyedik nap: 
Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Három-
kút – Hidegség – Gyimesfelsőlok; ötödik nap: 
Gyimesfelsőlok – Csíki-havasok – Csíksomlyó; 
hatodik nap: Csíksomlyóról hazafelé indu-
lás. A túráról érdeklődni és jelentkezni június 
30-ig az alábbi elérhetőségeken lehet: e-mail: 
bonaventuraofm@yahoo.de, tel.: 0741–940171, 
honlapunk: www.ferbit.ro

III. Székely Sziget
Június 24–25-én újra Székely Szigetté vál-

tozik a Kézdivásárhely melletti Fortyogófürdő, 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
idén harmadszor szervezi meg a nagyszabású 
nemzeti fesztivált, amelyre résztvevőket várnak 
Erdélyből és az elszakított területekről egy-
aránt. A rendezvényen koncertek, előadások, 
kerekasztal-beszélgetések várják a szórakozni, 
kikapcsolódni vágyókat.
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– Tudod, amióta bevezettem a pálcikás tükörtojást, jobban megy a mosodám is!

Kászonaltízen

A kászonaltízi Kazun Közművelődési és Közéle-
ti Egyesület szervezésében a Kászoni Falunapok 
programjának keretében vetítik le a Kászoni Ha-

gyományok – Aprószentek című riportfilmet szombaton 
délután 18.30-tól a kászonaltízi művelődési házban, va-
sárnap 20 órától pedig a Kászoni Hagyományok – Betle-
hemezés című film bemutatójára várják az érdeklődőket. A 
filmek elkészítését Hargita Megye Tanácsa és Kászonaltíz 
község önkormányzata támogatta.

Riportfilm-bemutatók

Régizenei Nyári Egyetem

Immár negyedik alkalom-
mal szervezi meg a Hargita 
Megyei Kulturális Köz-

pont Hargita Megye Tanácsa és 
Csíkszereda Megyei Jogú Város 
társszervezésében a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál keretén belül 
a Régizenei Nyári Egyetemet 
július 11–16. között. A tanul-
ni vágyó zenészek, kezdő vagy 
haladó szintűek elismert okta-
tókkal sajátíthatják el a régizenei 
művek korhű előadásmódját. 
Mesterkurzusok: barokk hegedű – 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 (Ma-
gyarország), lant és gitár – Kó-
nya István (Magyarország), 
reneszánsz és barokk táncok – 
Kovács Gábor (Magyarország), 
ütőhangszerek a régizenében, 
ütőhangszeres kamarakurzus – 
Kasza Roland (Magyarország). 
Közreműködik: Sudár Balázs 
(Magyarország), reneszánsz 
együttes mesterkurzus – Csörsz 
Rumen István (Magyarország). 
Csembalón kísér: Paul Cristian, 

Amalia Goje, Kostyák Zsuzsa. Közreműkö-
dik: Elena Maria Şorban, Hanke Katalin. Bő-
vebb információk a www.musica-antiqua-hr.
ro címen vagy a Hargita Megyei Kulturális 
Központ székhelyén. 


