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Kedd
Az év 179. napja, az évből hátravan még 

186 nap. Napnyugta ma 21.32-kor, napkelte 
holnap 5.39-kor.

Isten éltesse
Irén és Levente nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög eredetű Irén jelentése béke. A ma-

gyar eredetű Levente pedig levőt, létezőt jelent.

Június 28-án történt
1389. Lazarevics István szerb fejedelem Rigó-

mezőnél súlyos vereséget szenvedett a töröktől.
1919. Versailles-ban a német küldöttség 

aláírta a győztes antanthatalmak diktálta, az 
I. világháborút lezáró békeszerződést.

Június 28-án született
1491. VIII. Henrik angol király, az angli-

kán egyház megalapítója
1712. Jean-Jacques Rousseau francia író 

és filozófus, a felvilágosodás képviselője
1811. Kriza János erdélyi unitárius püspök, 

népköltészeti gyűjtő, költő, akadémikus

Június 28-án halt meg
1991. Fuhrmann Károly erdélyi ötvös-

művész
2004. Horvai István kétszeres Kossuth-

díjas rendező, színházigazgató

tallózó – Keresztalja

Megjelent a Keresztalja erdélyi katolikus he-
tilap legfrissebb száma. A tartalomból: A nagyke-
reskedők által dominált piacon való helytállás-
ban a kistermelőket nemcsak civil szervezetek, 
hanem különböző egyházi segélyszervezetek is 
segítik – írja legújabb számában a Keresztalja. 
A méltányos kereskedelem (fair trade) felkaro-
lását megcélzó projekt a harmadik világban élő 
kereskedőket, termelőket, kisiparosokat támo-
gatná. Megszólal többek között Orbán Szabolcs, 
erkölcstantanár, Pop Anamaria üzlettulajdonos, 
Hajdú Zoltán a webkosár-projektet elindító Fó-
kusz Öko Központ ügyvezető igazgatója. Oláh 
Zoltán, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola 
rektorának bántalmazásáról is olvashatnak. Az 
történtekre a belföldi és magyarországi politi-
kum is reagált. Az eutanáziával kapcsolatosan 
foglalt állást az amerikai püspökkari konferencia 
múlt héten kiadott nyilatkozatában. A közvéle-
ményt leginkább megosztó etikai kérdés egyike 
az asszisztált öngyilkosság. A Keresztalja kapható 
a plébániákon és a rikkancsoknál, ára 1,90 lej.

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szövetsé-
gének vezetősége közli a tagsággal, hogy a tagsági 
díj kifizetése, illetve kapcsolattartás céljából for-
duljanak Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodájához (Petőfi Sándor utca 8. , I. emelet, tele-
fon: 0266–311836, naponta 9–15 óra között).

*Kelemen Hunor parlamenti képviselő iro-
dájában (Petőfi Sándor utca 8. sz., elérhetőség: 
0266–311836, 0743–663590) vásárolható: 
székely zászló, magyar zászló, Sic-matrica, Szé-
kelyföld-térkép.

programajánló

Válts irányt!
Első alkalommal szerveznek keresztyén if-

júsági fesztivált a szovátai Patakmajorban július 
1–3. között Válts irányt! címmel. A rendezvény 
a romániai magyar keresztyén fiatalok há-
romnapos fesztivál jellegű nyári találkozója. A 
rendezvény fővédnöke az Erdélyi Református 
Egyházkerület. A részvételi díj 30 lej, amely ma-
gában foglalja a sátorhelyet, a programokat és a 
koncerteket. Igényelhető benti szállás, amely ára 
80 lej/fő a fesztivál teljes időtartamára. A spor-
tolni, kirándulni vágyóknak is színes progra-
mot biztosítanak a szervezők, illetve esténként 
koncertek szórakoztatják a résztvevőket. Az 
online regisztráció a következő oldalon érhető 
el: http://www.valtsiranyt.ro/regisztracio.php. 
További információk a fesztival@ike.ro e-mail 
címen, illetve a 0744–670769-es telefonszá-
mon, valamint a www.valtsiranyt.ro honlapon 
igényelhetők.

Táborok a PanArt Egyesülettel
A PanArt Egyesület immáron második 

alkalommal szervezi meg az Erdélyi színház-
tábort, mely idén július 18–23. között lesz 
Györgyfalván, a Bethlen Házban (Kolozsvár-
tól 6 kilométerre). Partnerszervező a Váróte-
rem Projekt (WaitingroomProject), melynek 
színészei a tábor a műhelymunkáit vezetik. 
A tábor részvételi díja 220 lej, melyért a szer-
vezők szállást, oktatást és egyéb programokat 
biztosítanak. Jelentkezési határidő: július 10. 
További információk és jelentkezés a www.
szinhaztabor.ro oldalon.

*
Az egyesület Erdélyi zenetábort is szervez 

7 és 14 év közötti gyerekeknek július 27–31. 
között Zsögödfürdőn, illetve Erdélyi gitártá-
bort augusztus 1–7. között. A tábor ideje alatt 
mindenki különböző stílusban sajátíthatja el a 
gitározás fortélyait, belekóstolhat a rádiózás-
ba, igény szerint zongorázni és dobolni is ta-
nulhat, de mindemellett nem marad el a közös 
zenélés, szórakozás sem. Jelentkezési határidő: 
a zenetáborba július 15., a gitártáborba július 
23. Bővebb információ és jelentkezés a www.
zenetabor.ro és a  www.gitartabor.ro oldalon.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő 3D-s filmeket 

vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
szombaton 17, illetve vasárnap 18 órától a My 
Bloody Valentine című filmet; ma 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.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap és holnapután 9–16 
óra között Gyimesközéplokon az 1308–
1356. szám alatt (Valea Javardi).
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para

– Tudod, fiam, a nők olyanok, mint a pizza. Jobb a húsos, mint a gombás.

Jubiláló rendezvénysorozat

Idán tizedik alkalommal szervezi meg a Zeneudvar Kultu-
rális Egyesület a Székelyföldi Rockmaratont július 5–9. 
között a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. 

Fellépő zenekarok: Sons of seasons, Ossian, Arkona, Wis-
dom, Superbutt, Agre gator, Dep resszió, Hard, Rück wartz, 
Oi-Kor, Titkolt ellenállás, P.Box, Rózsaszín pitbull, Ismerős 
arcok, Rómeó Vérzik, Flúg, Dharma, Stress, Krízis, Ideas, 
Bornholm, Földrengés, Matahari, Sunday fury, Rubicon, 
Knock out, Óbudai fiúk, Overload. A heti beugró 150 lej, 
napi beugró 40, szerdán 35 lej. A rendezvény helyszínén 
nonstop büfék, ingyenes sátorozás, zuhanyzási lehetőség 
van naponta 11 óráig. A szervezők idén sem feledkeztek 
meg a hiperaktív rajongókról, hisz ezúttal sem maradnak el 
a nagy népszerűségnek örvendő, nyereményekkel díjazott 
délelőtti vetélkedők, a dedikálások, illetve a koncerteket kö-
vető hajnalig tartó bulik. 

Székelyföldi Rockmaraton

Csíksomlyói magyar passió

AMagyar Örökség-díjjal kitüntetett Evangélium Szín-
ház és a Forrás Színház közös produkciójában láthatja 
a közönség Katona Imre Csíksomlyói magyar passió 

című zenés misztériumjátékát vasárnap 19 órától Csíkszere-
dában, a Szakszervezetek Művelődési Házában. Rendező: Pa-
taki András; zene: Szarka Gyula; koreográfus: Demcsák Ottó.

*
A darabot az 1751., az 1752., az 1759. és az 1766. évi 

csíksomlyói misztériumok, valamint egy ismeretlen helyről 
származó passiójáték felhasználásával írta színpadra Katona 
Imre. A passió szövegét kezdetben a köznépnek olvasták fel 
húsvét alkalmával. Később a templom falain belül a papok 
által párbeszédes formában előadva hallgatták a hívők. Majd 
amikor a színház játékossága túlnőtt a templomi közegen, a 
dramatizált passiójáték kikerült a templom elé, a vásártérre.


