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Csütörtök
Az év 181. napja, az évből még 184 nap van 

hátra. Napnyugta ma 21.32-kor, napkelte holnap 
5.40-kor. 

Isten éltesse
Pál nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 

akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Pál jelentése: kicsi, kis termetű 

férfi. 

Június 30-án történt
1959. Megkezdték a Kossuth Rádióban 

a Szabó család című családregény-sorozat su-
gárzását. 

2000. A világon elsőként, magyar kutatók 
működő mesterséges emberi kromoszómát 
hoztak létre.

Június 30-án született
1879. Honti Rezső nyelvész, irodalomtör-

ténész, műfordító
1884. Szép Ernő költő, író, újságíró
1889. Révész Imre református püspök, 

egyház-, művelődés- és társadalomtörténész, 
akadémikus

Június 30-án halt meg
1997. Andorka Rudolf Széchenyi-díjas 

szociológus, akadémikus, egyetemi tanár 
1997. Benkő Gyula Jászai Mari-díjas szí-

nész, kiváló művész 
1997. Imre Zoltán Erkel-díjas táncművész, 

koreográfus

CSIBISZ ifjúsági nap

A Csíkszentgyörgy–Bánkfalva Ifjúsági 
Szervezet (CSIBISZ) ifjúsági napot tart 
vasárnap Csíkszentgyörgyön. Az esemény 
a nemrég megalakult CSIBISZ első sike-
res pályázata révén kerül megszervezésre, 
melyet a Communitas Alapítványhoz nyúj-
tott be. A délelőtt folyamán 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 köszöntik a megalakult szerve-
zetet, majd az ifjúsági nap utolsó mozzanata 
az esti humorshow lesz. Közreműködik: Zsók 
Levente humorista.  

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor parla-
menti képviselő irodájához (Petőfi Sándor 
utca 8., I. emelet, telefon: 0266–311836, na-
ponta 9–15 óra között).

*Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodájában (Petőfi Sándor utca 8. sz., elérhe-
tőség: 0266–311836, 0743–663590) vásá-
rolható: székely zászló, magyar zászló, Sic-
matrica, Székelyföld-térkép.

programajánló

Nyergestető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a nyergestetői emlékműhöz 
szervez túrát. Túraútvonal: Új tus nád – Ná das-
fürdő – Tusnád-patak völgye – nyer gestetői 
emlékmű – Csíkkozmás. Indulás: vasárnap 
reggel Csíkszeredából a 6.39-kor induló sze-
mélyvonattal Új tusnádig. Megjegyzés: a tú-
rán előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.

IX. Madéfalvi Falunapok
Madéfalva Helyi Tanácsa, a Madéfalvi If-

júsági Kezdeményezés, a madéfalvi egyház és 
a Madéfalvi Csompoly Közbirtokosság szer-
vezésében ma 17 órától ünnepi dísztanács-
üléssel veszi kezdetét a IX. Madéfalvi Faluna-
pok, melyet 18 órától szentmise követ, ahol 
bemutatják A madéfalvi római katolikus egy-
házközség története című könyvet. Holnap 11 
órától ünnepi búcsús szentmise lesz (100 éves 
a madéfalvi egyház) – a szentmisét Ft. Tamás 
József segédpüspök celebrálja, akit a település 
díszpolgárává avatnak. 20 órától Néphagyo-
mány és kultúra Madéfalván címmel a helyi 
tánccsoportok előadását tekinthetik meg a 
résztvevők, illetve Györfi Erzsébet népdal-
énekes előadását a helyi művelődési házban. A 
belépőjegy ára felnőtteknek 5, gyerekeknek 3 
lej. A műsort táncház követi. Szombaton 21 
órától a szabadtéri színpadon a Székely Gó-
bék humorelőadása szórakoztatja a jelenlévő-
ket, majd utcabál lesz a Party Cover Banddel 
és Dj Mezeyvel. Vasárnap 10 órától sportve-
télkedők, kerékpárverseny, asztalitenisz-baj-
nokság és minifoci-bajnokság várja a sport-
kedvelő közönséget, 11 órától szentmise, 12 
órától pedig borvízfürdő-avató ünnepség 
lesz. 22 órától a rendezvénysorozatot Fenyő 
Miklós élőkoncertje zárja. 

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; pénteken 19 órá-
tól, szombaton 20, illetve vasárnap 15 órá-
tól az Avatar című filmet láthatják. Ma 19 
órától, szombaton 15, valamint vasárnap 20 
órától a Tron-Legacy című filmet tekinthe-
tik meg, az Alice csodaországban című filmet 
pedig szombaton 10 és vasárnap 12 órától 
vetítik. A Shrek mesefilmet szombaton 12, 
vasárnap pedig 10 órától láthatják. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon.

Gyimesi túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya túrát szervez a Csíki-havasok gyimesi mel-
lékgerincén július 2–3-án. Indulás: szombaton 
reggel a 7.10-es autóbusszal a távolsági autó-
busz állomásról. Gyülekező 6.45-kor ugyanitt, 
hogy a sátorozás kellékeit időben és hatéko-
nyan felpakolhassuk az autóra, amely ezeket 
a táborozás helyszínére szállítja. Útvonal: 1. 
nap: Gyimesi-hágó – Péterhavas – Apahavas – 
Borospatak forrása. 2. nap: Pipás (Papoj) tető – 
Rákóczi-vár – 30-as MÁV-őrház – Kontumác 
– gyimesbükki vasútállomás. Innen hazaindu-
lás a 17.23-as személyvonattal. Túravezető: id. 
Kánya József, telefon: 0745–072237.
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– Nagyon kérem, jöjjön hozzám feleségül, asszonyom!
– Tudja, Jenőke, nekem már nincs bátorságom, hiszen négy férjemet temettem el!

– Jaj, ne legyen olyan kishitű drága, egyszer már fordulhat a kocka, nemde?

Az Evangélium Színház és a Forrás Színház közös produkciója

Mini Jazzfesztivál

Ma 18 órától veszi kezdetét Csíksze-
redában a Harmadik Mini Jazzfesz-
tivál a Mikó-várban. A rendezvény 

sztárvendége dr. Benkó Sándor.
A megnyitót és programismertetőt követően 

18.15-től Luiza Zan & Jimmy Cserkész (RO) 
lép színpadra, 19.15-től pedig a Vega Band (RO) 
koncertezik, akiket 20.30-tól a Gyémánt Bálint 
Trió (HU) követ. 21.45-től a Benkó Dixiland 
Band (HU) koncertjét kísérhetik figyelemmel a 
résztvevők. Az est Jam sessionnal zárul. Holnap 
19 órától a programismertetőt követően Jimmy 
Cserkész, Petra Acker & Asztalos Zsolt (RO) 
szórakoztatja a közönséget, 20.15-től a Sárik Pé-
ter Trió (HU), 21.45-től pedig a Nagy János Trió 
& Szirtes Edina „Mókus” (HU) lép színpadra. A 
rendezvényt 23.30-tól Jam session zárja.

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.


