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Csütörtök
Az év 174. napja, a hátralévő napok szá-

ma 191. Napnyugta ma 21.32-kor, napkelte 
holnap 5.38-kor.

Isten éltesse 
Zoltán nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Zoltán jelentése: 

fejedelem. 

Június 23-án történt 
1915. Az I. világháborúban megkezdődött 

az első isonzói csata az olasz és az osztrák–ma-
gyar hadsereg között, amely az utóbbiak vere-
ségével végződött. 

1945. E napon fejeződött be a csendes-óce-
áni térségben – Okinaván – a II. világháború. 

1989. Leváltották a Kínai Kommunista 
Párt főtitkárát, a június 4-i Tienanmen téri di-
áktüntetésekért felelőssé tett Csao Ce-jangot, 
helyére Csiang Cö-min került. 

Június 23-án született 
1668. Giovanni Battista Vico olasz filozó-

fus, költő 
1795. Török Ignác honvéd tábornok, az 

aradi tizenhárom vértanú egyike 
1894. VIII. Edvárd brit uralkodó 

Június 23-án halt meg
1811. Nicolau Tolentino de Almeida por-

tugál költő, a portugál szatírairodalom legki-
emelkedőbb képviselője 

1970. Fekete István József Attila-díjas író, 
mezőgazdász 

nyári programok gyerekeknek

Változatos vakációs programokkal várja a 
diákokat a Riehen Egyesület a Pottyandi Erdei 
Iskolaházban. Június 27.–július 1. között törté-
nelem témájú program lesz Ókori római légiók 
címmel V–VIII. osztályosok számára. A július 
18–22. között tartandó digitális fotó és kézmű-
vesség programra VII–VIII. osztályosok, illetve 
középiskolások jelentkezését várják. Augusztus 
1–5. között pedig III–IV. osztályos tanulók 
részére tartanak népi hagyományok és termé-
szetismeret foglalkozást. Bővebb információ a 
www.asociatiariehen.ro címen, illetve a 0266–
312479-es telefonszámon kapható.

*
A Kuckó Egyesület a nyári vakációban újra 

megszervezi az immár hagyományossá vált 
nyári táborait az alábbiak szerint: Kuckó Kéz-
műves Kaláka Alkotótábor június 29.–július 
5. között V–XII. osztályosoknak, valamint 
Virágos Homoródmente – népi bútorfestő 
továbbképzés lesz július 14–17. között. A tábo-
rok helyszíne: Homoródkeményfalva. Várjuk 
mindazok jelentkezését, akik hagyományőrző, 
kézműves-tevékenységekkel szeretnék eltölteni 
nyári vakációjuk egy részét. Lesz alkotómunka, 
móka, kacagás, jókedv, játék, vetélkedők, min-
den, ami hozzájárul egy élményekben gazdag, 
felejthetetlen hét eltöltéséhez. Érdeklődni a 
székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban, illetve a 
0741–196449-es telefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Könyvbemutató
Koszta István Mária román királynő pári-

zsi követsége (1919) című kötetének bemuta-
tóját ma 18 órától tartják Csíkszeredában, a 
Székelyföld Galériában (Tudor Vladimirescu  
u. 5. szám).

Talabor-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Déli-Hargita-hegységbe 
szervez túrát. Túraútvonal: Csíkszereda – 
Szécsény-patak forrása – Talabor-tető – Bili-
bók-puszta – Csíkszereda. Indulás: vasárnap 
reggel 8.30-kor a Mikó-vár előtti térről. Meg-
jegyzés: a túrán előzetes beiratkozással lehet 
részt venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig 
lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

Borkóstoló 
Holnap 19 órától a Fodor Házban (Csík-

somlyó) borkóstolót tartanak. Terítéken: 
Vincze Béla – Egri Chardonnay, 2008; Sike Ta-
más – Egri Chardonnay, 2009; Simon József 
– Egri Szürkebarát, 2007; Sike Tamás – Egri 
Csillag, 2010; Demeter Csaba – Eger Csillaga, 
2006; Dula Bence – Egri Pinot Noir, Gröber-
dűlő, 2005; Dula Bence – Egri Menoir, 2006; 
Vincze Béla – Egri Blauburger Birtokbor, 
2008; Tokajikum Borház – Tokaji Szamorodni, 
2007. A belépőjegy ára 30 lej. Részvételi szán-
dékot az orendiani@freemail.hu e-mail címen 
lehet jelezni.
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Első alkalommal Székelyudvarhelyen

– Képzeld, a szomszéd kutyája rendszeresen átugrik a kerítésen,  
odamegy a feleségemhez, és csóválja neki a farkát.

– No. Nálunk a szomszéd csinálja ugyanezt...

Múzeumok éjszakája

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum első alkalommal szervezi 
meg a Múzeumok éjszakája elne-

vezésű rendezvényt. A múzeum munka-
közössége a gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt kínál látványosságot és foglalko-
zást. A szokásos záróra ezúttal a kapunyitás 
időpontját jelenti: holnap délután 5 órától, 
a nap végéig – éjféli 12 óráig – mindenki 
számára ingyenesen biztosítják meghirde-
tett programjaikat. 17 órától a régészeti fel-
tárások rejtelmeibe nyerhetnek betekintést 
a gyerekek. A múzeum udvarán felállított 
munkagödörből régész szakember segítségé-
vel tárhatják fel a kerámiatárgyak darabjait, 
ezeket dokumentálják, majd a restaurátor-
műhelyben újra összeragaszthatják a leletek 
darabkáit. 18 órától valóságos kuriózumnak 
számító kézműves-foglalkozáson vehetnek 
részt. Róth András Lajos, a Tudományos 
Könyvtár könyvtárosa egy korabeli papírszí-
nezési technológiát tanít meg az érdeklődő 
gyerekeknek. 19 órától a székely nemzet pe-
csétjének történetét ismertetik meg a látoga-
tókkal. Az Üzenet a múltból című kiállítá-
son szakmai tárlatvezetést tart Zepeczaner 
Jenő történész. 19.30-tól a pecsétek tör-
ténetét feldolgozó kiállításhoz szervezett 
tematikus foglalkozás lesz. A látogatók vi-
aszlenyomatot készíthetnek Udvarhelyszék 
1867-es pecsétjével. 20 órától szabadtéri 
esti mesével kedveskednek a gyerekeknek. 
Sarkadi Zoltán színművész vezetésével az 
udvarhelyszéki legendák és mondák rej-
telmes világába lehet betekintést nyerni. 
21 órától Simó Annamária előadóművész 
egyéni produkciójára várják a közönséget. 
Gitárkísérettel hangzanak majd el a 80-as, 
90-es évek magyar slágerei. 22 órától a nagy-
közönségnek meghirdetett Székelyudvarhely 

éjjel című fotópályázatra beérkező alkotások 
szabadtéri, projektoros bemutatására kerül 
sor. (A rendezvény napjáig továbbra is vár-
ják az éjszakai fotókat!) 22.30-tól Fazakas 
Szabolcs Székelyderzs éléskamrája című do-
kumentumfilmjének vetítésére kerül sor. A 
filmvetítés alkalmával a székelyderzsi bástyá-
ból származó szalonnát szolgálnak fel.

A Múzeumok Éjszakája című ren-
dezvény alkalmával a múzeum kiállításai 
díjmentesen látogathatók: Székelyföld vi-
rágai (állandó néprajzi kiállítás); Üzenet a 
múltból (Székelyföld címereit és pecsétjeit 
bemutató időszakos történelmi kiállítás); 
Ásványok, kőzetek és kövületek (Bányai Já-
nos geológus hagyatékából rendezett ter-
mészetrajzi kiállítás); Bálványok (Vargha 
Mihály képzőművészeti tárlata).

Vakációs hét
Megnyitják kapuikat a Gyulafehérvári 

Caritas korai nevelő- és fejlesztőközpontjai, 
vakációs hetet tartva a kicsiknek és szüleiknek. 
A 2006-tól működő egyre sikeresebb program 
az óvodás kor előtti, 2 hónapostól 3 éves korig 
terjedő gyermekeknek és szüleiknek kínál tevé-
kenységeket. Cél a kisgyermekek egészséges fej-
lődésének normális mederben való tartása, le-
hetőséget kínálva a szülőknek gyerekeik tudatos 
nevelésében. Lesz mondókázás, akadálypályás 
mászkálás, babamasszázs, szabadjáték fejlesztő 
játékokkal, kézimunkázás, mesefigurák meg-
elevenítése, arc- és kézfestés, zenélés, táncolás, 
ladbajátékok. Ezeken a napokon az érdeklődők 
nemcsak betekintést nyerhetnek a központok 
tevékenységeinek részleteibe, hanem lehető-
ségük lesz személyesen feliratkozni a szeptem-
berben induló új csoportokba is. A vakációs 
hét programja: Székelyudvarhelyen a Caritas-
központban (Kossuth Lajos utca 18., telefon: 
0735–735151) június 28.–július 1. között; 
Gyergyószentmiklóson a Szent István-plébá-
nián (Testvériség u. 6., telefon: 0735–735172) 
szintén június 28.–július 1. között; Fenyéden 
a helyi iskolában (telefon: 0735–735151) jú-
lius 20-án, szerdán 10 órától; Szentegyházán 
a Szent Gellért Alapítvány székhelyén (Tavasz 
utca 24. szám, telefon: 0735–735151) július 
21-én, csütörtökön 10 órától.

a nap vicce

– Mi a közös a kamionban, és a gombake-
nőcsben?

– Mindkettő nagyon hatékony, csak szem-
be ne kerüljön...


