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Hétfő
Az év 178. napja, még 187 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 21.32-kor, napkelte 
holnap 5.39-kor. 

Isten éltesse 
László és Olga nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A szláv eredetű László jelentése: hatalom, di-

csőség, míg az Olga a Helga névből ered. 

Június 27-én történt 
1878. I. Ferenc József uralkodó szentesí-

tette az Osztrák–Magyar Bank létesítéséről 
és szabadalmáról szóló törvénycikket 

Június 27-én született 
1462. XII. Lajos francia király 
1898. Alja Rahmanova orosz írónő 
1924. Brusznyai Árpád tanár, az 1956-os 

forradalom mártírja 
1941. Krzysztof Kieslowski lengyel film-

rendező

Június 27-én halt meg 
1543. Agnolo Firenzuola olasz reneszánsz író 
1574. Giorgio Vasari olasz festő, építész, 

művészeti író
1998. Bende Zsolt operaénekes 

vakációs hét a legkisebbeknek

Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Gyer gyó-
szentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Szentegy-
házán és Fenyéden nyitják meg kapuikat a 
Gyulafehérvári Caritas foglalkoztató központjai 
és tartanak vakációs hetet, napot a kicsiknek és 
szüleiknek. A 2006-tól működő egyre nagyobb 
érdeklődésnek örvendő program az óvodás kor 
előtti, 2 hónapostól 3 éves korig terjedő gyer-
mekeknek és szüleiknek kínál tevékenységeket. 
Cél a kisgyermekek egészséges fejlődésének nor-
mális mederben való tartása, lehetőséget kínálva 
a szülőknek gyerekeik tudatos nevelésében. A 
már ismert tevékenységek mellett lesz mondó-
kázás, akadálypályás mászkálás, babamasszázs, 
szabadjáték fejlesztő játékokkal, kézimunkázás, 
mesefigurák megelevenítése, arc- és kézfestés, ze-
nélés, táncolás, ladbajátékok. Ezeken a napokon 
az érdeklődők nemcsak betekintést nyerhetnek 
a központok tevékenységeinek részleteibe, ha-
nem lehetőségük lesz személyesen feliratkozni 
a szeptemberben induló új csoportokba is. Ma-
rosvásárhelyen július 4–7. között, Szászrégenben 
július 4–8. között, Gyergyószentmiklóson és 
Székelyudvarhelyen június 28. és július 1-je kö-
zött tartják a vakációs hetet, míg Fenyéden július 
20-án és Szentegyházán július 21-én lesz vakáci-
ós nap. Részletes program a www.caritas-ab.ro 
honlapon.

gyermekszereplőket keresnek

A Csíki Játékszín gyerekszereplőket keres 
a következő évadban bemutatandó mesejá-
ték, a Minndennapi varázslatok című előadá-
sához. 9–13 év közötti fiúk és lányok jelent-
kezését várják június 29-én, szerdán 11–14 
óra között a csíkszeredai színház épületében.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Régi idők ezer leánya
Régi idők ezer leánya – Ezer Székely Leány 

Napja 1931–1940 között címmel készített át-
fogó összefoglalót a címadó rendezvény kez-
deti időszakáról a Mementó Stúdió Csíksze-
reda 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 létkérdéseiről 
és a megmaradást veszélyeztető helyzetről: a 
nagyvárosi cselédkedésről, a népviselet, nép-
szokások elhagyásáról. A dokumentumfilm 
több száz Andory-Aladics Zoltán-fotográfia, 
az Oláh-Gál Elvira által Domokos Pál Péterrel 
készített beszélgetés felhasználásával, valamint 
az Ördögborda Néptáncegyüttes közreműkö-
désével készült. A Régi Idők Ezer Leánya című 
dokumentumfilm bemutatójára holnap 19 
órától a Csíki Játékszín Hunyadi László Ka-
maratermében kerül sor. Az ünnepség házi-
gazdája Ráduly Róbert Kálmán polgármester. 
A filmet Oláh-Gál Elvira mutatja be, köszön-
tőbeszédet mond Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke.

CSIBISZ ifjúsági nap
A Csíkszentgyörgy–Bánkfalva Ifjúsági Szer-

vezet (CSIBISZ) ifjúsági napot tart vasárnap 
Csíkszentgyörgyön. Az esemény a nemrég meg-
alakult CSIBISZ első sikeres pályázata révén 
kerül megszervezésre, melyet a Communitas 
Alapítványhoz nyújtott be. A délelőtt folya-
mán sportvetélkedők lesznek (focibajnokság, 
pingpongmérkőzés, csocsóverseny), melyet 
a helyi néptánccsoport fellépése követ, majd 
helytörténeti bemutatón vehetnek részt az 
érdeklődők – Visky Attila történész hallgató 
Csíkszentgyörgy község történelmi múltját 
ismerteti. A programban Községünk címmel 
fotókiállítás is szerepel. Az ünnepi megnyitón 
helyi és megyei közéleti személyiségek köszön-
tik a megalakult szervezetet, majd az ifjúsági 
nap utolsó mozzanata az esti humorshow lesz. 
Közreműködik: Zsók Levente humorista.  

mentős statisztika 

Az elmúlt hét során 13 közúti balesetben 
24 sérült személyhez, 3 infarktusos esethez, 
19 agyvérzéshez, 28 szívbeteghez, 30 magas 
vérnyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 6 testi 
sértéshez, 28 különböző traumához, 8 asztmás 
és 1 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 28 szülés, 25 rosszullét, 
9 ittas állapot, 9 kómás állapot,  29 légzéselég-
telenség, 9 pillanatnyi elmezavar, 10 rángógör-
csös eset, 2 kutya-, 1 medve- és 1 lóharapás, 2 
kígyómarás, 2 öngyilkossági kísérlet, 5 allergiás 
reakció, 1 égési sérülés, 2 gyógyszermérgezéses 
eset, 2 felső tápcsatornai vérzés, 26 lázas állapot, 
illetve 18 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 
12 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. 
A héten összesen négy halottat jegyeztek.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–16 óra között 
Gyimesközéplokon az 1308–1356. szám 
alatt (Valea Javardi). 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Képzeld, leértékelés van a Kauflandban. A női harisnya 
kis szépséghibával csak egy lej. A feleségem már vett is...

– És mi benne a szépséghiba?
– A lába.

Assisi Szent Ferenc életpéldája nagy 
hatással volt az emberiség utóbbi 
nyolc évszázadára. Az általa hangsú-

lyozott, az Evangéliumból fakadó értékekhez 
szerettünk volna közelebb kerülni az elmúlt 
évek Ferences Ifjúsági Zarándoklatai alatt, ke-
resve, hogy számunkra, akik a XXI. században 
élünk, hogyan is vonatkoznak azok. Az idén 
július 29. és augusztus 3. között is ezt szeret-
nénk tenni: Szent Klára lelkiségére figyelve, 
aki Szent Ferenc kicsiny palántájaként 800 
évvel ezelőtt kezdte megvalósítani életében 
a Poverello életideálját. A háromnapos gya-
loglás, majd a Csíksomlyón eltöltött két nap 
alatt tanulni szeretnénk az előttünk járóktól, 
hogy mi magunk is közeledhessünk ahhoz, 
aki életre és üdvösségre hívott minket. 

fr. Orbán Szabolcs OFM, 
ferences tartományfőnök

Ha többet szeretnél tudni az előző évek 
zarándoklatairól, illetve ha jelentkezni sze-
retnél, akkor azt a www.ofm.ro/eferi webol-
dalon megteheted. További információkat a 
zarandoklat2011@gmail.com e-mail címen 
vagy a 0748–193371-es telefonszámon is 
lehet kérni.

IX. Ferences Ifjúsági  
Zarándoklat

Kőszegi Szabina: Homályállapot

Mert Tiye, a Királyné 
mégis utánam jött, és 
amit akart, elmondta. 

Ez egy fehér város, délibáb, mint 
valami rosszkor jött hőhullám, 
úgy rezeg a levegőben. Az órán 
dél vagy éjfél (mennyi?), nem 
tudom, egyszerűen csak két nap 
van az égen, és az egyik vonz, a 
másik taszít éppen, vörös és fe-
hér, a helyzet kétségbeejtő. Hur-
kot vetettek nekem a magasból, mert a Fehér 
Városba csak belegubancolódni lehet, bele-
keveredni, felgyűrődni, értetlenül bámulni, 
a rácsodálkozások hol felrebbennek, hol be-

lém marnak, szeretnék elrepülni, 
mint a pelyva.

A könyv (regény) terjedelme 
144 oldal, ára: 22 lej. Megvásá-
rolható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve megren-
delhető postai utánvéttel a követ-
kező 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.


