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Az EKE XXVI. országos vándortábora Rétyen
A MAI program: 5–10 óráig a túrák indítása; 10 órától kézműves-foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek; 16 órától gyógyító sátor.
Előadások a színpadon – 18 órától dr. Tóth Szabolcs Barnabás helytörténész: Az Erdélyi Kárpát-Egyesület története 1892–1948 között; 19
órától Tőkés Zsolt és Tőkés Edit néptáncoktatók: A magyar néptánc évszázadai; 20 órától táncház. SZOMBATON 9 órától OVT-gyűlés; 11
órától gyógyító sátor és vetélkedők; 18 órától táborzárás – a vándortábor kiértékelése; országos kitüntetések, oklevelek átnyújtása;
tombolasorsolás; 20 órától PressTones Független Sajtózenekar – válogatás a magyar és nemzetközi rockzene maradandó alkotásaiból; 22
órától tábortűz; 23 órától táborzáró buli.
A fekete ribizli ünnepe Esztelneken
Esztelneken a községközpontban és a kultúrotthonban július 29-én megtartják a fekete ribizli ünnepét. A program: 8–11 óráig a központban helyi
termékvásár és kézműves-tevékenységek, a Leader-program népszerűsítése; 11–13 óráig szekértoló verseny (ötfős csoportok jelentkezésével, ahol
legalább egy személy viseletbe öltözött nő kell hogy legyen); 11-től a játékszabályok ismertetése, majd verseny; 13 órától a kultúrotthonban népzeneés néptáncgála; 14.10-től a szekértoló verseny díjazása; 15 órától konferencia és szeminárium a helyi termékek fogyasztásának fontosságáról, a helyi
értékekről – meghívott előadók a kultúrotthonban: Gál Mária, dr. Zágoni Elemér; 17 órától állófogadás; 21 órától bál – zene: Bandi Tamás és bandája.
Kiállítás
ÜZENET A FRONTRÓL – FERENC TÜZÉR LEVELEI, 1914–1918 címmel új időszakos kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban ma
18 órától. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítása az első világháború mindennapjait, a harcmezőkön és a hátországban élő erdélyi
emberek életét idézi meg egy sajátos történeti forrás, a frontról küldött tábori levelek segítségével. A megnyitón bemutatásra kerül dr. Pozsony
Ferenc Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei, 1914–1918 című kötete is, amely a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiadásában jelent meg 2016-ban. A
280, frontról hazaküldött levelet és képeslapot a haza védelme iránt elkötelezett tüzér, az erdélyi Zaboláról származó Pozsony Ferenc (1893–1978)
írta. A leveleket a család őrizte meg. A tudósítások sajátos nyelvezetükkel lefordítják és személyessé teszik a Nagy Háború hétköznapjait és csatáit, és
a történelem részesévé teszik a levelek címzettjeit. A távol lévő tüzér kérdései, „otthon járó gondolatai” és aggódása nyomán a családtagok életébe is
bepillantást nyerünk. A kiállítás kurátorai: dr. Bereczki Ibolya (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, főigazgató-helyettes) és dr. Pozsony Ferenc (egyetemi
tanár, akadémikus). A megnyitón köszöntőt mond Vargha Mihály igazgató, a tárlatot dr. Bartha Elek egyetemi professzor, a Debreceni Egyetem
rektorhelyettese nyitja meg. Közreműködik a székelytamásfalvi fér kórus ifj. Tusa János vezényletével.
KÉZMŰVES-KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány által szervezett XXXII. Nyári Kaláka Kézműves- és Alkotótábor (bőrműves, fazekas,
nemez-, tűzzománc) termékeiből álló kiállítás szombaton 20 órakor nyílik a Benedek-mezei táborban.
Zene
S A 13. EMI-táborban (Gyergyószentmiklós mellett) ma a nagyszínpadon 20 órától fellép az Omen, 22 órától Zorall, a kisszínpadon 18 órától The
Strangers, 24 órától Metalon; szombaton a nagyszínpadon 20 órától Romantikus Erőszak, 11 órától Ossian, a kisszínpadon 24 órától Alteregó. Honlap:
emitabor.hu.
S Július 30-án, vasárnap a 10.30-as szentmise alatt és után Kővári Péter magyarországi orgonaművész tart koncertet a sepsiszentgyörgyi Krisztus
Király-templomban. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
S A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap hangversenyt tart a kőröspatak-kálnoki fúvószenekar. Vezényel: Téglás Botond.
Hitvilág
CSALÁDOS VASÁRNAP. Július 30-án, vasárnap 12 órától tartják a soron következő családos vasárnapot az kézdioroszfalvi templomban. Ez alkalommal
Kertész Attila és Erika szolgál, az általuk választott téma: Megkülönböztetés – a jó hangot követem?, gyerekfoglalkozást is tartanak a vasárnapi iskola
keretében.
AUTÓK MEGÁLDÁSA HATOLYKÁN ÉS SZENTKATOLNÁN. Szent Kristóf ünnepén, július 30-án, vasárnap immár nyolcadik alkalommal áldják meg a
járműveket a hatolykai egyházközségben. A szertartás Hatolykán a 10 órakor kezdődő szentmise előtt lesz, Szentkatolnán pedig ugyanaznap a 11 órás
szentmise után.

