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Kedd
Az év 172. napja, az évből hátralevő na-

pok száma 193. Napnyugta ma 21.32-kor, 
napkelte holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Alajos és Leila nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A germán–latin eredetű Alajos jelenté-

se egész + bölcs, míg a perzsa–angol eredetű 
Leila sötét hajút jelent. 

Június 21-én történt 
1788. Az Amerikai Egyesült Államokban 

életbe lépett a ma is érvényben lévő alkotmány. 
1789. A Versailles-ba összehívott francia 

rendi gyűlés a polgárságot, a harmadik rendet 
képviselő tagjai a labdaházban összejövetelü-
ket nemzetgyűlésnek nyilvánították. Ez volt 
a nagy francia forradalom kiindulópontja. 

1895. Átadták a forgalomnak az Északi-ten-
gert és a Balti-tengert összekötő Kieli-csatornát. 

1945. A II. világháborúban az amerikaiak 
három hónap véres küzdelem után elfoglal-
ták a Csendes-óceáni Okinava szigetét. 

Június 21-én született 
Kr. e. 356. Nagy Sándor, Makedónia kirá-

lya, a történelem egyik legnagyobb hódítója
1856. Stróbl Alajos szobrászművész
1891. Pier Luigi Nervi olasz építész
1905. Jean-Paul Sartre francia filozófus, 

író, esszéista

Június 21-én halt meg
1652. Inigo Jones angol építész, festő, rajzoló 
1908. Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Kor-

szakov orosz zeneszerző 
2001. John Lee Hooker blueszenész 

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–15 óra között a hálózaton végzendő 
javítások végett szünetelni fog az ivóvíz-
szolgáltatás Csíkszentsimonban a Harvíz 
szolgáltatási területén (kivétel Bolhaszeg). 
A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága 
átmenetileg megemelkedhet.

*Javítási munkálatok miatt holnap 8–15 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Gyimes-
középlokon az 1319–1356. szám alatt.

a családorvos válaszol
 
A Marosvásárhelyi Rádió szerda délben 

negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Kovács Be-
atrix, a Maros Megyei Családorvosok Egye-
sületének titkára. A doktornő többek között 
az ingyenes és ártámogatott receptek terén 
kialakult helyzet kapcsán felmerülő kérdések-
re válaszol. A műsor telefonszámai:  0265–
307777, illetve 0365–424433. Kérdéseket 
tehetnek fel a 0755–044519-es SMS-számon, 
valamint e-mailben a mibensegithetunk@
radiomures.ro címen. Műsorvezető: Agyagási 
Levente.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

III. Székely Sziget!
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Moz-

galom (HVIM) erdélyi szervezetei immár 
harmadik alkalommal rendezik meg a Szé-
kely Sziget nemzeti fesztivált június 24–25. 
között a Kézdivásárhely melletti Fortyo-
gó-fürdőn. A fesztivál szervezői idén újabb 
meglepetéssel kedveskednek a látogatóknak. 
A III. Székely Sziget nulladik napján, csütör-
tökön 21 órától ingyenes Farkasok-koncert 
várja az érkezőket. Sátorozási lehetőség, az 
úszómedencék használata szintén ingyenes 
lesz. Szálláslehetőséget a fesztivál idejére a 
www.szekelysziget.hu honlapon találhatnak. 
A programról bővebben a www.szekelysziget.hu 
honlapon tájékozódhatnak.
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A Csíki Székely Múzeumban

– Miért van itt ez a lámpa?
– Hogy látni lehessen a köveket.

– És miért vannak itt azok a kövek?
– Hogy el ne dőljön a lámpa.

Múzeumok Éjszakája 

Különleges élmény részese lehet az, 
aki ellátogat a Csíki Székely Mú-
zeumba június 25-én, szombaton. 

Egész nap izgalmas programok és éjszakai 
nyitva tartás várja a múzeumba látogatókat. 
Szent Iván éjszakája évszázadok óta a nyári 
napforduló ünnepe, ekkor zajlik Európa-
szerte a Múzeumok Éjszakája rendezvény. A 
csíkszeredai múzeum második alkalommal 
csatlakozik a nemzetközi rendezvényhez, 
az elmúlt évben kétezerötszáz látogató vál-
totta ki az ingyenes belépőt. A rendezvény 
célja, hogy minél többen térjenek be ezen a 
napon a múzeumba, és ezzel népszerűsítsék 
az egész évi múzeumi tevékenységet is.

A kiállítások 10 és 24 óra között lá-
togathatók, folyamatos tárlatvezetéssel. 
Látványos, közérthető és átélhető módon 
mutatjuk be a múzeumi szakemberek tevé-
kenységét: a látogatók betekintést nyerhet-
nek a „kulisszák mögé”, vagyis megismer-
hetik a régészek, a gyűjteménykezelők, res-
taurátorok munkáját. Délelőtt a kisebbek 
és családosok kézműves-foglalkozásokon, 
izgalmas játékokon és bábszínházi előadá-
son vehetnek részt. A nap további részében 
könnyűzenei koncertek, színházi előadás 
és rövidfilmvetítés színesíti a programot. A 
rendezvényen a részvétel ingyenes!

Részletes program
10–14 óra között óránként tárlatve-

zetés lesz az állandó kiállításokon, és a 
Rejtélyek, sorsok, múmiák című időszakos 
kiállításon. 10−16 óra között Matató-ku-

tató elnevezéssel gyermekfoglalkozásokat 
tartanak. 11 órától Terepen a régészekkel – 
egy ásatás folyamatát és eredményeit Botár 
István és Darvas Lóránt régészek mutatják 
be. Bejelentkezés a 0266–311727-es tele-
fonszámon. 13 és 15 órától a Zián és Ko-
pik című bábelőadást láthatják a gyerekek, 
14–17 óra között a látogatók szakemberek 
kalauzolásával betekintést nyerhetnek a mú-
zeum régészeti és néprajzi gyűjteményébe, 
megismerhetik a restaurátorok munkáját. 
Bejelentkezés szükséges a 0266–311727-es 
telefonszámon. 16 órától művészettörténeti 
séta a Mikó-vár körül, 17 órától pedig Csík-
szereda város kiváltságlevelének bemutatása 
következik. 19 órától Molière Szívek és szar-
vak című darabját láthatják a Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház előadásában. 21 órá-
tól P.U.L.B.-koncert, majd 22.30-tól Party 
Cover Band-koncert várja az látogatókat. 
24 órától a Très Courts Filmfesztivál anya-
gából filmvetítés zárja a napot.  

Könyvbemutatók
Megjelent Pomogáts Béla irodalomtörté-

nész Magyar irodalom Erdélyben című mun-
kájának legújabb, V–VI. kötete, amely az 
1968–1989 közötti időszakot taglalja, illetve 
a kor irodalmi dokumentumaiból közöl bő 
válogatást. A kötetet a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusán (Csíkszereda, 
Pe tőfi Sándor u. 45. sz.) mutatja be a szer-
ző jelenlétében Kozma Mária író, a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője ma 
18 órakor. A rendezvény szervezői a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó és a Magyar Köztár-
saság Csíkszeredai Főkonzulátusa. Házigaz-
da: Balogh György konzul.

*
A könyvet a székelyudvarhelyi közönség-

nek is bemutatják holnap 18 órától a Haáz 
Rezső Múzeumban. A szerző jelenlétében 
Sarány István, a Pallas-Akadámia Könyvki-
adó főszerkesztő-helyettese méltatja a kiad-
ványt. Szervező a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó és a Haáz Rezső Múzeum. Házigazda: 
Miklós Zoltán igazgató.

tallózó – Keresztalja

Megjelent a Keresztalja erdélyi katolikus he-
tilap legfrissebb száma. A tartalomból: Szűzanya 
Szőkefalván: jelenés vagy jelenség? Tizenhárom 
éve ugyanis annak, hogy a Maros megyei faluban 
élő Marián Rózsika először számolt be Mária-je-
lenéseiről. Az e heti Keresztaljából kiderül továb-
bá, hogy a kommunista diktatúra által üldözött 
papok életéről szóló kiállítás nyílt Egerben, de 
megtudhatjuk azt is, hogyan zajlik egy motoros  
zarándoklat. A zarándoklatnál maradva, a lap 
hasábjain vall Fodor Krisztián arról, hogy mi-
lyen érzés egyedül legyalogolni ezer kilométert 
Zircből Csíksomlyóra. Interjúban mesél a Mál-
tai Lovagrendről annak uralkodó nagymestere, 
Fra’ Matthew Festing, akit romániai tartózkodá-
sa során lenyűgözött Erdély szépsége. Helyszíni 
riportot közöl továbbá a Keresztalja a párizsi 
Sacré Cœr-bazilika felszentelésének 125. évfor-
dulójáról. Ezen a héten sem feledkezik meg a lap 
az erdélyi történelmi protestáns egyházakról. Az 
Ökumené rovatban számol be arról, hogy Magyar 
Örökség Díjat vehet át június 18-án a kolozsvári 
János Zsigmond Unitárius Kollégium, illetve 
hogy a keresztyén fiatalokat várják Szovátára jú-
lius 1–3. között a református és unitárius ifisek 
által szervezett Válts irányt! fesztiválra.


