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Szerda
Az év 173. napja, az évből hátralevő napok 

száma 192. Napnyugta ma 21.32-kor, napkel-
te holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Paulina nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Paulina a Paula továbbképzése. 

Június 22-én történt 
1815. Bonaparte Napóleon lemondott a 

francia császári trónról. 
1934. Ferdinand Porsche tervezőirodája 

szerződést kötött a német Birodalmi Autóipari 
Szövetséggel. Így született meg a Volkswagen 
Bogár, a legtovább gyártott modell az autózás 
történetében. 

1941. A II. világháborúban Németország 
hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót. 

Június 22-én született 
1898. Erich Maria Remarque német író 
1906. Billy Wilder osztrák származású ame-

rikai filmrendező 
1907. Mike Todd Oscar-díjas amerikai film-

vállalkozó, a szélesvásznú mozi és a 70 mm-es 
mozifilm feltalálója 

1913. Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, 
író, műfordító 

1948. Cserháti Zsuzsa táncdalénekesnő 
1949. Meryl Streep kétszeres Oscar-díjas 

amerikai filmszínésznő 

Június 22-én halt meg 
1527. Niccolo Machiavelli olasz államférfi, 

politikus 
1962. Uray Tivadar Kossuth-díjas színész, 

kiváló művész 
1972. Paul Czinner magyar származású né-

met filmrendező 
1992. Szívós István olimpiai és Európa-baj-

nok vízilabdázó

szünetel az áramszolgáltatás

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

 a családorvos válaszol
 
A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-

gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja dr. Kovács Beatrix, a 
Maros Megyei Családorvosok Egyesületének 
titkára. A doktornő többek között az ingye-
nes és ártámogatott receptek terén kialakult 
helyzet kapcsán felmerülő kérdésekre vála-
szol. 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.

a nap vicce

Egy férfi felad egy társkereső hirdetést:
„Feleséget keresek!”
Másnap nagyon sok levelet kap, mindegyik-

ben ez áll:
„Mit szólna az enyémhez?”

programajánló

Festett világ
Festett világ címmel nyílik egyéni kiál-

lítása Miklós Istvánnak (Indián) pénteken 
18 órától Szentegyházán, a Kisgalériában.  
Megnyitóbeszédet mond Bodó Levente 
szobrász- és festőművész. A tárlat július 8-ig 
tekinthető meg.

Csíksomlyói magyar passió
A Magyar Örökség-díjjal kitüntetett 

Evangélium Színház és a Forrás Színház kö-
zös produkciójában láthatja a közönség Ka-
tona Imre Csíksomlyói magyar passió című 
zenés misztériumjátékát július 3-án 19 órától 
Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelő-
dési Házában. Rendező: Pataki András; zene: 
Szarka Gyula; koreográfus: Demcsák Ottó.

*
A darabot az 1751., 

az 1752., az 1759. és az 
1766. évi csíksomlyói 
misztériumok, vala-
mint egy ismeretlen 
helyről származó pas-
siójáték felhasználá-
sával írta színpadra 
Katona Imre. A passió 
szövegét kezdetben a 
köznépnek olvasták fel 
húsvét alkalmával. Ké-

sőbb a templom falain belül a papok által pár-
beszédes formában előadva hallgatták a hívők. 
Majd amikor a színház játékossága túlnőtt a 
templomi közegen, a dramatizált passiójáték 
kikerült a templom elé, aztán a vásártérre.

Képzőművészeti tárlat
A Hargita Megyei Kulturális Központ 

(HMKK) felhívására hatvan munkát küld-
tek be a Hargita megyében élő vagy innen 
származó hivatásos képzőművészek a 2011-
es, immár hatodik alkalommal megren-
dezendő Hargita Megyei Képzőművészek 
Tárlatára. A szakmai zsűri (Botár László, 
Koszti Nagy István, Nagy Ödön, Ütő Gusz-
táv képzőművészek, valamint Szűcs György 
és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténészek) 
negyvennégy alkotást választott ki ezek 
közül, amelyeket Hargita megyében és Er-
dély több városában is megismerhet(ett) 
a közönség. A tárlat következő állomása a 
gyergyószentmiklósi Pro Art Galéria lesz 
pénteken 18 órától. A kiállítás szervezésé-
nek koordinátora Botár László, a HMKK 
munkatársa.

Régi idők ezer leánya
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és 

Hargita Megye Tanácsa szervezésében június 
28-án, kedden 19 órától Csíkszeredában, a 
Csíki Játékszín Hunyadi László Kamarater-
mében tartják a Régi idők ezer leánya – La-
pok az Ezer Székely Leány Napja történetéből 
1931–1940 című dokumentumfilm bemu-
tatóját. A film a Mementó Stúdió alkotása. 
Szerkesztette: Daczó Katalin. Az ünnepség 
házigazdája Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere. A dokumentumfilmet 
Oláh Gál Elvira mutatja be. Köszöntőbeszé-
det mond Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Tisztelendő úr, meglett már a kabátja, amit a múltkor elloptak?
– Részben.

– Hogy-hogy részben?
– A gombokat már megtaláltam a templomi perselyben.

Pénteken 17 órától szentmisével veszi 
kezdetét a IV. Csíkdelnei Szent János 
Falunapok, majd a zászlófelvonást kö-

vetően 20.30-tól a Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül című színdarab főpróbáját tekinthe-
tik meg az érdeklődőt. Szombaton 10 órá-
tól lovasbemutató, majd sportvetélkedők, 
kézműves-foglalkozások lesznek, 13 órától 
kezdődik a főzőverseny, 14 órától a favágó-
verseny, ezt követően pedig bicikli- és futó-

verseny lesz. 18.30-tól kulturális műsorok, 
előadások várják a látogatókat. A napot tű-
zijáték zárja. Vasárnap 7 órától faluébresztő, 
12.30-tól ünnepi szentmise lesz, 17 órától 
pedig Nyitott kapuk címmel a Pogány-ha-
vas Kistérség tevékenységének bemutatásán 
vehetnek részt az érdeklődők. 20.30-tól 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül címmel a 
csíkdelnei Cintóris színtársulat előadását 
láthatják, amelyet hajnalig tartó bál követ. 

IV. Csíkdelnei Szent János Falunapok

Magyar irodalom Erdélyben 
1968–1989 

Pomogáts Béla monumen-
tális munkásságával bi-
zonyítja, hogy az erdélyi 

magyar irodalom az egységes 
magyar irodalom része. Több 
évtizednyi kutatómunka szin-
tézise ez a könyv, amelynek első 
két – egybekötött – kötete az 
1918–1944. közötti időszak 
eseményeit mutatja be, a III–IV. 
kötet az 1945–1968 közötti időszakot fogja 
át, a sorozat jelen darabja pedig az 1968–
1989 közötti időszakot öleli fel. Ismerteti 
az irodalmi kultúra átalakulását, az irodalmi 
tudat változásait, külön fejezetet szentel a 
valóságirodalomnak és az emlékiratoknak, 
bemutatja a Forrás első és második nemze-
dékét, a modern törekvéseket. Kitér a népi 
kultúra gondozását célzó törekvésekre, no 
meg a hatalommal való ellenszegülésre.

A könyv terjedelme (Irodalmi dokumen-
tumok, V–VI. kötet) 584 oldal, ára: 40 lej. A 

kötet megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzletei-
ben, illetve megrendelhető pos-
tai utánvéttel a következő címen: 
530210 Miercurea Ciuc, str. Pe-
tőfi, nr. 4., Pf. 140, jud. Harghita. 
Tel./fax: 0266–371036, mobil: 
0745–005544, e-mail: pallas@
clicknet.ro. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB01520075 

05270001. Aki postán rendel könyvet, attól 
kérjük, küldje el személyi számát (CNP) is.

Könyvbemutató
A kötetet ma 18 órától a Székely-

udvarhelyen a Haáz Rezső Múzeumban 
mutatják be. A szerző jelenlétében Sarány 
István, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó fő-
szerkesztő-helyettese méltatja a kiadványt. 
Szervező a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
és a Haáz Rezső Múzeum. Házigazda: 
Miklós Zoltán igazgató.


