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Csütörtök
Az év 195. napja, a hátralévő napok szá-

ma 170. Napnyugta ma 21.25-kor, napkelte 
holnap 5.51-kor. 

Isten éltesse 
Örs és Stella nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Örs jelentése: férfi, 

hős, míg a latin eredetű Stella jelentése: csillag. 

Július 14-én történt 
1804. Először adták át a Napóleon alapí-

totta Becsületrendet. 

Július 14-én született 
1743. Gavrila Romanovics Gyerzsavin, 

orosz költő, katonatiszt, politikus 
1903. Irving Stone amerikai író

Július 14-én halt meg 
1223. II. Fülöp Ágost francia király 
1967. Tudor Arghezi, román költő, író, 

újságíró, műfordító 

szakmai tábor Szelterszen

A kolozsvári BBTE magyar geológus 
hallgatóinak egyesülete (GEKKO) és a 
Koch Antal Földtani Társaság (KAFT) idén 
is megrendezi közös nyári táborát. Az idei 
geológustábort július 27–31. között tartják 
Szelterszen. Az elsődlegesen témaindító ku-
tatótábornak szánt összejövetel célja, hogy 
a kolozsvári BBTE magyar nyelvű geológus 
mérnöki szak hallgatói szakmai támpontokat 
kapjanak, amennyiben TDK-ra vagy szakdol-
gozat megírására készülnek. Az idei rendez-
vény különleges esemény, mivel a GEKKO 
fennállásának 15-ik évfordulóját ünnepli, 
ezért a szervezők szándéka szerint a hagyo-
mányos szakmai programok mellett a tábor 
baráti találkozókra is alkalmat ad. A részvételi 
szándékot a gekko@gekko.ro címen lehet je-
lezni legkésőbb a holnapi nap folyamán. A je-
lentkezési lap és a tábor programja elérhető a 
következő honlapokon (www.gekko.ro, illetve 
www.foldtan.ro). Az idén felvételiző diákok 
részvétele díjmentes.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer-
mek neurológusa, dr. Pálmafy Beatrix július 
18–21. között vizsgálatra fogad gyerekeket 
a csíkszent mártoni Korai Fejlesztő és Re-
habilitációs Központba. Érdeklődni és idő-
pontot kérni a következő telefonszámokon 
lehet: 0732–500793, 0266–332100 (www.
korai.ro).

kerékpáros túra a Nyírfürdőre

A Gentiana Természetjáró Egyesület 
szombaton kerékpáros túrát szervez Nyírfür-
dőre, amelyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Túraútvonal: Csíkszereda – Csíkszentsimon – 
Csíklázárfalva – Nyírfürdő – Csíkszentmárton 
– Csíkszereda. Indulás: szombaton 9 órakor a 
Vákár Lajos Műjégpálya előtti térről. A túrára 
bejelentkezni a 0754–650854-es telefonszá-
mon lehet holnap 21 óráig. 

programajánló

Könyvbemutató
A Pro Print Könyvkiadó szervezésében 

ma 18 órától mutatják be Gellérd Judit: Ahol 
leoldom saruimat című könyvét Csíkszeredá-
ban, a Székelyföld Galériában.

Emléktúra
Málnási Csaba-emléktúrát szerveznek 

vasárnap Gyergyószentmiklósról a Kecske-
kőre. Indulás autóbusszal reggel 8 órakor a 
gyergyószentmiklósi kultúrház elől. Jelentkezni 
péntek estig lehet a 0746–178782-es telefonszá-
mon (Málnási Béla).

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19 
órától, szombaton 18, illetve vasárnap 20 órá-
tól a Streetdance című filmet, holnap 19 órától, 
valamint szombaton 15 és vasárnap 17 órától 
az Avatart láthatják a mozirajongók. A Saw 
7 (Fűrész 7) című filmet szombaton 20 és va-
sárnap 15 órától tekinthetik meg. Az Ice age 
című mesefilmet szombaton 10 és vasárnap 12 
órától vetítik, a Bolt (Volt) című filmet pedig 
szombaton 12 és vasárnap 10 órától. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@ 
yahoo.ro e-mail címen lehet.

Mű-teremtő foglalkozás 
Július 18–22. között napközis, kreációs és 

kézműves-foglalkozást tartanak kisiskolások 
számára a Riehen Egyesület székhelyén. A fog-
lalkozást Bakó Klára képzőművész tanár irányít-
ja. Részletes információ a www.asociatiariehen.
ro honlapon vagy a 0266–312479-es telefon-
számon kapható.
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– Mit akar annyi mosószerrel, tanácsos uram?
– A lelkiismeretemet akarom tisztára mosni…
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A Duna Televízió műsorán

Szent László király rockopera

A Duna Televízió július 17-én, vasár-
nap este 19.55-től sugározza a Papp 
Kincses Emese által írt és rendezett 

Szent László király rockoperát. 
 A rockopera Szent László király életének 

kiemelkedő mozzanatait, a róla szóló legen-
dákat eleveníti meg zenében, dalban, tánc-
ban. Ő az az Árpád-házi király, aki a Szent 
István-i eszmeiség és örökség folytatójaként, 
ország- és léleképítőként, Erdély választott 
védőszentjévé lett. Nagy királyunk egy fejjel 
magasodott ki kortársai közül, személyisé-
ge egyesíti magában a magyarság legszebb 
és legjobb tulajdonságait: a bátorságot, vi-
tézséget, férfiasságot, önfeláldozást, mély 
keresztényi hitet, megbocsátó szeretetet és 
népszolgálatot. Emberi nagyságával hirdeti, 
hogy a pusztulásból is van felemelkedés. E 
kiemelkedő történelmi személyiség megidé-
zése nem öncélú, a történéseknek máig ható 
üzenete van.

Zene: Nagy Tivadar, ROLE zenekar. 
A zenekar tagjai: Balázs Zoltán – dobok, 
Nagy Edina – ütőhangszerek, Salamon Or-

solya – fuvola, Nagy Ferenc – basszusgitár, 
Nagy Tivadar – szólógitár, Bodor Emese és 
Sántha Zsuzsánna – billentyűk. Szólóéneke-
sek: Bodor Emese, Sántha Zsuzsánna, Nagy 
Tivadar. Tánc: Toth Larisa balettművész, a 
csíkrákosi Csalogány és a csíkzsögödi Harom 
néptáncegyüttes. Közreműködött: a Székely 
Lovasíjász Szövetség.

Megjelent a Zöld SzékelyFöld Egyesület legújabb kiadványa 

Nemrég jelent meg a Zöld SzékelyFöld Egyesület legújabb 
kiadványa Környezetvédő leszek – Környezetvédelem a 
mindennapokban címmel, a Hangyasuli-program kere-

tében. A kiadvány célja minél szélesebb réteget aktív cselekvésre 
biztatni, megmutatni azon lehetőségeket, melyek segítségével 
bárki kiveheti a maga részét környezete védelméből. A kiadvány 
megrendelhető a www.zoldszekely.ro honlapon található űrlap 
segítségével, ára 12 lej. 

Környezetvédő leszek

II. Csobotfalvi Vigadalom
Második alkalommal szervezi meg a 

Csobotfalvi Hagyományőrző Egyesület a 
Csobotfalvi Viga dalmat, melyen jászberényi, 
kisújszállási néptánccsoportok vesznek részt 
fellépőként, illetve a csíkcsomortáni Magyarok 
Nagyasszonya Barantacsapat, a külsőrekecsini 
néptánccsoport, a Zagyva Banda és a házigaz-
da, Csíkcsobotfalva Hagyományőrző Csoport-
ja. A rendezvény ma 18 órától a csobotfalvi 
kultúrotthonban Nagy István Gábor festészeti 
kiállításának megnyitójával veszi kezdetét, ezt 
követően Helyi hagyományaink címmel film-
bemutatót tartanak, majd reggelig tartó tánc-
ház várja a népzenekedvelőket. A talpalávalót 
a turai Zagyva Banda és csobotfalvi zenészek 
húzzák. Holnap 10 órától a helyi iskola udva-
rán egész napos kézműves-foglalkozás várja a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Lesz nemezelés, 
bogozás, ostorfonás, gyöngyfűzés stb. 16 órától 
a csíksomlyói Domokos Pál Péter-szobornál 
koszorúzás lesz, 17 órától pedig emlékünnepsé-
get tartanak a kultúrházban Domokos Pál Péter 
születésének 110. éves évfordulója tiszteletére. 
Az emlékünnepséget követően a néptánccso-
portok fellépését kísérhetik figyelemmel, me-
lyet hajnalig tartó táncház követ.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro


