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Péntek
Az év 161. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 204. Napnyugta ma 21.27-kor, 
napkelte holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
ma Margit és Gréta, holnap Barna és Bar-

nabás, vasárnap pedig Villő nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Margit a Margaréta régi magyaros formá-

ja, míg a Gréta a Margaréta, Margit önállósult 
becézője. Az arámi–héber eredetű Barnabás 
jelentése: a vigasztalás fia, míg a Barna a Barna-
bás önállósult magyar rövidülése. A Villő újabb 
keletű magyar névalkotás, jelentése telet elűző 
tavasztündér.

Június 10-én született 
1879. Szabó Dezső író, publicista 
1959. Pályi János Blattner Géza-díjas 

bábművész 

Június 10-én halt meg 
1419. Boldog Dominici János itáliai ka-

tolikus bíboros 
1974. Keszthelyi Zoltán József Attila-dí-

jas költő, műfordító 

rendkívüli nyitva tartás

A Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállítás 
pünkösd időszakában rendkívüli nyitva tartás-
sal látogatható a Csíki Székely Múzeumban. 
Péntek–vasárnap (június 10–12.) 10–20 óra 
között, hétfőn (június 13.) 10–18 óra között 
látogatható.

 felhívás

A Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 
által támogatott kulturális és ifjúsági prog-
ramokra pályázók figyelmét felhívják, hogy 
június 14-én, kedden délután 17 órai kezdet-
tel a Városháza gyűléstermében sor kerül az I. 
félévi kulturális, ifjúsági és iskolanapi pályá-
zatok szerződéseinek aláírására. Tisztelettel 
kérik azon kedves pályázókat, akik esetében 
nem történt meg a szerződés aláírása és átvé-
tele, szíveskedjenek lehetőségeikhez mérten 
megjelenni!

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap 
Csíkszeredában 9–12 óra között dr. Tánczos 
Julianna tart fogorvosi sürgősségi ügyeletet a 
Nagy István utca 6/A/4. szám alatti rende-
lőjében, hétfőn pedig dr. Filip Ildikó Kinga 
a Szív utca 2/B/4. szám alatt fogadja a bete-
geket. Székelyudvarhelyen szombaton és va-
sárnap 9–13 óra között dr. Borbély Emese a 
Virág sétány 6/3. szám alatt tart ügyeletet.

bál Csicsóban

Vasárnap 22 órától a csíkcsicsói kultúrott-
honban tartják a már hagyományossá vált 
Szent Antal-napi bált. A belépőjegy ára 5 lej.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Zenei audíciók
Hargita Megye Tanácsa támogatásával a 

Hargita Megyei Művészeti Népiskola szakosztá-
lyainak előadásait tekinthetik meg az érdeklődők 
ma 16.30-tól Csíkdánfalván, a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolában, ahol a zongora, szintetizátor 
és furulya szakos hallgatók lépnek színpadra, 
Székelyudvarhelyen pedig 17 órától a Művelődé-
si Ház dísztermében a gitár szakos diákok tarta-
nak előadást.

 
Hegyen innen – hegyen túl
Amikor pünkösdre egybe gyülekezik a kö-

zösség, az emberek hite egymást táplálja, meg-
erősödik a bizalom, az átszellemült lélek ünnep-
lőbe öltözik. Ehhez kíván hozzájárulni a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes ünnepi előadá-
sával. A felújított Hegyen innen – hegyen túl be-
mutatójára a búcsú napján, holnap este 7 órakor 
kerül sor a Városi Művelődési Házban. 

Záróhangverseny
Záróhangversenyre várják a klasszikus zene 

kedvelőit ma 18 órára a Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium dísztermébe. A II. Szé-
kelyföldi Napok rendezvénysorozatának zá-
róakkordjaként a Csíki Kamarazenekar és a 
Georgius Kamarazenekar előadásában a követ-
kező műveket hallgathatják meg: W. A Mozart: 
Sinfonia Concertante; J. Rodrigo: Fantasia para 
un gentilhombre gitárra és zenekarra; J. Haydn: 
D-dúr „Reggel” szimfónia, No. 6.  

Fotókiállítás
A csíkszeredai Prisma Fotóklub szervezésé-

ben ma 10 órától a Megyeházánál a Székelyföldi 
fotósok kiállítására látogathatnak el az érdeklő-
dők. A tárlaton öt város fotóklubja és egyesülete 
képviselteti magát, mintegy 60 alkotó munkáit 
lehet megtekinteni és megvásárolni a kiállításon.

Hiszek a romokon
Pünkösdszombatján a csíkszeredai Vákár 

Lajos Műjégpályán 21 órától a Hiszek a romo-
kon című rock oratóriumot láthatják. A mű az 
Erdélyi Egyházmegye 1000 éves fennállásának 
ünnepére készült, és fő üzenete, hogy magyar 
népünknek halaszthatatlanul szüksége van a lel-
ki, gondolkodásbeli megújulásra. Zeneszerzők: 
Gyárfás Levente, Csiszér László. Közreműködik 
a Mustármag énekegyüttes.

3 D-s mozifilmek
A hétvégén a következő 3D-s filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében: szombaton 
és vasárnap 10 és 12 órától a Shrek 1-et láthatják, 
16 és 19 órától pedig az Avatar című filmet.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Tyű, duplán látok!
– Dehogyis, uram, ikrek!

– Mind a négy?

Filmvetítés Csíkszentmiklóson

„Ha egy szegény székely gyermek 
előbb lakatos, majd saját erejéből 
szobrász lesz, hosszú évek során 

kiállít a művészek között és díjat is kap, akkor 
nem tudom megérteni annak okát, hogy ma, a 
demokratikus országunkban miért van ez így, 
hogy valósággal eltaposnak ezen a pályán olyan 
embert is, aki még országunk érdemes tagja le-
hetne....” – ezzel a gondolattal zárta önéletrajzi 
feljegyzéseit Orbán József. A szobrászmes-
ter 1901-ben született Csíkszentmiklóson, 
és 1974-ben hunyt el Egerben. A hihetetlen 
akaraterővel és szobrászat iránti elkötelezett-
séggel rendelkező alkotót talán örök feledésre 
ítélte volna az utókor, ha egy forgatócsoport 
nem próbált volna meg nyomába eredni szü-

letésének 110. évfordulóján. A nyomozásból 
készült 40 perces filmet Kőbe vésett álom cím-
mel pünkösdvasárnapján 20 órától mutatják 
be a szülőfalu, Csíkszentmiklós művelődési 
házában, a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Napok 
keretében. A filmet Daczó Dénes, Daczó Ka-
talin és Szabó Ádám készítette, közreműkö-
dött György Réka és Kárpát Réka, narrátor 
Márdirosz Ágnes. Orbán József megformálója 
a csíkszentmiklósi Orbán Levente, a szobrász-
mester testvérének az unokája. A film elkészí-
tését Szépvíz község önkormányzata és Hargi-
ta Megye Tanácsa támogatta. Az eseményen 
jelen lesznek Orbán József magyarországi 
leszármazottai is, akik ezúttal jönnek először 
Csíkba.

Kőbe vésett álom

Önkéntes száműzetés

Sarány István interjúkötete 
a szé kelyföldi tudományos, 
művelődési élet szemé lyisé-

gei vel készült beszélgetéseket 
tartalmaz. Olyan személyisé-
gek szólalnak meg, akik min-
dennapi munkájuk révén azért 
fáradoznak, hogy a térség pe-
remvidékből központtá váljon. 
A kérdezőnek és interjúalanya-
inak meggyőződése: a mostoha 
természeti adottságokat, a gaz-
dasági fejlődésben tapasztalt le-
maradást csak versenyképes tudással lehet 
ellensúlyozni, csak következetes, kitartó, 
hittel és alázattal végzett munkával lehet 
behozni. A válaszadók valamennyien ön-

ként választották a székelyföldi 
létet, a peremlétből következő 
nehézségeket.

A könyv terjedelme 256 
oldal, ára: 32 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, 
nr. 4., jud.: Harghita. Telefon/
fax: 0266–371036, 0745–
005544, e-mail: konyvkiado@

pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB01520075052 70001. Postai 
rendelésnél, kérjük, küldje el személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.

Rockopera
Ma 21 órától Csíkszeredában, a Mikó-vár 

előtti szabadtéri színpadon a Szent László ki-
rály rockoperát láthatják. Az előadás Szent Lász-
ló király életének kiemelkedő mozzanatait, a 
róla szóló legendákat eleveníti meg zenében, 
dalban, táncban. Zene: Nagy Tivadar, ROLE 
zenekar. Szólóénekesek: Bodor Emese, Sántha 
Zsuzsánna, Nagy Tivadar. Közreműködik: Tóth 
Larisa balettművész, a Székely Lovasíjász Szö-
vetség, a Csodaszarvas Lovasíjász Egyesület, a 
csíkrákosi Csalogány és a csíkzsögödi Harom 
néptáncegyüttes. Írta és rendezte: Papp Kincses 
Emese.


