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Péntek
Az év 175. napja, az év végéig hátralévő na-

pok száma 190. Napnyugta ma 21.04-kor, nap-
kelte holnap 5.32-kor. 

Isten éltesse 
ma Iván, holnap Vilmos, illetve Viola, va-

sárnap pedig János és Pál nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az orosz eredetű Iván jelentése Isten kegyel-

mes. A latin–germán eredetű Vilmos jelentése 
erős akaratú, védelmező, a magyar eredetű Vio-
la jelentése a virág maga, míg a héber–görög–
latin eredetű János jelentése Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes. A latin eredetű Pál jelentése 
kicsi, kis termetű férfi. 

Június 24-én történt 
1901. Párizsban megrendezték Pablo Picas-

so első kiállítását. 

Június 24-én született 
1887. Karinthy Frigyes író, műfordító, kri-

tikus, humorista, a magyar nyelv művésze 
1950. Tolcsvay László zeneszerző 

Június 24-én halt meg 
1931. Kuncz Aladár író, szerkesztő, kritikus, 

műfordító, tanár 
1979. Örkény István Kossuth-díjas író

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Héjja Adél tart fogorvosi sürgősségi 
ügyeletet a Nagyrét utca 12/A/4. szám alatti 
rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Dávid Zselyke Ibolya a Villanytelep 
utca 2. szám alatt fogadja a betegeket.

unitárius nyári táborok

Az Erdélyi Unitárius Egyház, együttmű-
ködésben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylettel (ODFIE), immár 18. éve szervezi 
meg nyári gyermektáborait. Az egyhetes gyer-
mektáboroknak célja a gyermekek nevelése, 
unitárius és nemzeti öntudatuk erősítése, isme-
reti és ismeretségi körük bővítése, kreativitásuk 
fejlesztése, és nem utolsósorban a szórakoztatás. 
A konfirmandusok mozgótáborával hármas célt 
tűzünk magunk elé: a konfirmációi felkészítés – 
a hitértés és hitélmény – elmélyítését, az ifjúsági 
egyletekbe való betagolódás elősegítését és a kö-
zépfokú iskolaválasztás tudatosabbá tételét. Az 
idei táborok helyszínei és időpontjai: Várfalva 
(Kolozs megye), július 4–10., 12–14 éveseknek; 
Homoródalmás (Hargita megye), július 18–24., 
10–13 éveseknek; Várfalva, július 19–24., 9–11 
éveseknek; konfirmandusok mozgótábora (au-
tóbuszos kirándulás), augusztus 8–14., az idén 
konfirmáltaknak. A gyermek- és ifjúsági táborok 
idei fő témája a négy őselemre épül, úgymint a 
föld, a víz, a tűz, és a levegő, amelyeknek a bibliai 
teremtéstörténettel is összekapcsoltan sokoldalú 
megközelítése és feldolgozása valósul meg. Jelent-
kezésről és további részletes tudnivalókról tájé-
kozódni lehet az Erdélyi Unitárius Egyház hon-
lapján (www.unitarius.org), valamint Czire Sza-
bolcs valláserkölcsi-nevelési előadótanácsosnál 
(0740–293942, cziresza@yahoo.com).

programajánló

IV. Csíkdelnei Falunapok
Ma 17 órától szentmisével veszi kezdetét 

a IV. Csíkdelnei Szent János Falunapok, majd a 
zászlófelvonást követően 20.30-tól a Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül című színdarab főpróbá-
ját tekinthetik meg az érdeklődőt. Szombaton 
10 órától lovasbemutató (a Forrás Egyesület és a 
Genovéva lovarda lovasaival), majd sportvetél-
kedők, képzőművészeti kiállítás (Csomortáni 
Gál László munkáiból), előadás (Csíkdelne 
természeti ritkaságai címmel Demeter László 
biológus tart előadást), kézműves-foglalkozá-
sok lesznek, 13 órától kezdődik a főzőverseny, 
14 órától a favágóverseny, ezt követően pedig 
bicikli- és futóverseny lesz. 18.30-tól kulturá-
lis műsorok, zenés-táncos előadások várják a 
látogatókat. Színpadra lép a csíkdelnei gyer-
mek-néptánccsoport, a csomortáni barantások, 
a Real Dance Sporttánc Klub és a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes. A napot tá-
bortűzrakás  zárja. Vasárnap 7 órától faluéb-
resztő, 12.30-tól ünnepi szentmise lesz, 17 
órától pedig Nyitott kapuk címmel a Pogány-
havas Kistérség tevékenységének bemutatásán 
vehetnek részt az érdeklődők. 20.30-tól Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül címmel a csíkdelnei 
Cintória színtársulat előadását láthatják, ame-
lyet hajnalig tartó bál követ.

3D-s mozifilmek
Jövő héten (június 27.–július 3. között) 

a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pető-
fi Sándor utca 38. szám): hétfőn 19, szomba-
ton 17, illetve vasárnap 18 órától a My Bloody 
Valentine című filmet; kedden és pénteken 
19 órától, szombaton 20, illetve vasárnap 15 
órától az Avatar című filmet láthatják. Csü-
törtökön 19 órától, szombaton 15, valamint 
vasárnap 20 órától a Tron-Legacy című filmet 
tekinthetik meg, az Alice csodaországban 
című filmet pedig szombaton 10 és vasárnap 
12 órától vetítik. A Shrek mesefilmet szom-
baton 12, vasárnap pedig 10 órától láthatják. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon.

Honismereti túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szak-

osztálya szombaton Tarkő-hegység honis-
mereti túrát szervez. Indulás: holnap vonat-
tal Csíkszeredából 7.10-kor a gyimesbükki 
vasútállomásig. Túraútvonal: gyimesbükki 
vasútállomás (720 m) – Petki-patakszáda 
– Bilibók-tető (1195 m) – Esztenisor-csúcs 
(1278 m) – Kontumác – gyimesbükki vas-
útállomás. Visszaindulás vonattal 17.23 
órakor. Túraútvonal hossza: 12 km. Szint-
különbség: 560 m. Túravezető: Olti Kálmán, 
0748–293085.

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.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Kérem, a sütemény, amit reggel vásároltam, ehetetlen!
– De asszonyom, már bocsásson meg, de én harminc éve készítek süteményt!

– És miért csak most adta el?

R égi idők ezer leánya – Ezer Székely Le-
ány Napja 1931–1940 között címmel 
készített átfogó összefoglalót a címadó 

rendezvény kezdeti időszakáról a Mementó 
Stúdió Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
megbízásából és Hargita Megye Tanácsának 
támogatásával. Daczó Katalin, Daczó Dénes, 
Szabó Ádám és T. Bányai Péter közös alkotása 
az Ezer Székely Leány Napja első éveit öleli fel, 
képet adva egy korról, annak kisebbségi létkér-
déseiről és a megmaradást veszélyeztető hely-
zetről: a nagyvárosi cselédkedésről, a népviselet, 
népszokások elhagyásáról. 

Az 1920-as évek végén, az 1930-as évek 
elején egyre több egyházi és világi értelmi-
ségi ismerte fel az életmódváltozás és a vise-
letelhagyás székely társadalomra gyakorolt 
hatását. Aggodalmuk mozgalommá tere-
bélyesedett, és az Ezer Székely Leány Napja 
rendezvényben csúcsosodott ki.  A filmben 
megszólalnak azok az egykori leányok, akik 

részt vettek a kommunizmus előtt mindösz-
sze öt kiadást megért rendezvény valame-
lyikén. Ők beszélnek ünnepről, viseletről és 
viseletelhagyásról. Szakemberek vélekednek 
továbbá a népviselet változásairól, és a kora-
beli sajtószemelvények és fotográfiák segítsé-
gével felelevenedik a múlt. 

A dokumentumfilm több száz Andory-
Aladics Zoltán-fotográfia, az Oláh-Gál El-
vira által Domokos Pál Péterrel készített 
beszélgetés felhasználásával, valamint az 
Ördögborda Néptáncegyüttes közremű-
ködésével készült.

A Régi Idők Ezer Leánya című dokumen-
tumfilm bemutatójára június 28-án, kedden 
19 órától a Csíki Játékszín Hunyadi László 
Kamaratermében kerül sor. Az ünnepség 
házigazdája Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester. A filmet Oláh-Gál Elvira mutatja 
be, köszöntőbeszédet mond Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Régi idők ezer leánya

Magyar irodalom Erdélyben 

Pomogáts Béla monumentális mun-
kásságával bizonyítja, hogy az erdélyi 
magyar irodalom az egységes magyar 

irodalom része. Több évtizednyi kutatómun-
ka szintézise ez a könyv, amelynek első két – 
egybekötött – kötete az 1918–1944. közötti 
időszak eseményeit mutatja be, a III–IV. kö-
tet az 1945–1968 közötti időszakot fogja át, 
a sorozat jelen darabja pedig az 1968–1989 
közötti időszakot öleli fel. Ismerteti az iro-
dalmi kultúra átalakulását, az irodalmi tudat 
változásait, külön fejezetet szentel a valóság-
irodalomnak és az emlékiratoknak, bemu-
tatja a Forrás első és második nemzedékét, a 

modern törekvéseket. Kitér a népi kultúra 
gondozását célzó törekvésekre, no meg a ha-
talommal való ellenszegülésre. A könyv terje-
delme (Irodalmi dokumentumok, V–VI. kötet) 
584 oldal, ára: 40 lej. A kötet megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, 
illetve megrendelhető postai utánvéttel a kö-
vetkező címen: 530210 Miercurea Ciuc, str. 
Petőfi, 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.


