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Mi, hol, mikor?

2017. július 29., szombat, Mi, hol, mikor? (/load/kategoria/mi_hol_mikor)

Az EKE XXVI. országos vándortábora Rétyen
A mai program: 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 ma 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 népzene- és
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.
Zene
* A 13. EMI-táborban (Gyergyószentmiklós mellett) ma a nagyszínpadon 20 órától fellép a Romantikus Erőszak, 22 órától Ossian, a kisszínpadon 24
órától Alteregó; vasárnap a nagyszínpadon 20 órától Dorothy, 22 órától Depresszió, a kisszínpadon 18 órától Transylvania Rock Band, 24 órától Hatás
Alatt. Honlap: emitabor.hu. * A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban vasárnap a 10.30-as szentmise alatt és után Kővári Péter magyarországi
orgonaművész tart koncertet. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. * A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonjában
vasárnap 12 órától hangversenyt tart a kőröspatak-kálnoki fúvószenekar. Vezényel: Téglás Botond.
Hitvilág
AUTÓK MEGÁLDÁSA HATOLYKÁN ÉS SZENTKATOLNÁN. Szent Kristóf ünnepén 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.
CSALÁDOS VASÁRNAP. Július 30-án, vasárnap 12 órától tartják a soron következő családos vasárnapot a 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.
Mozi
A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12 órától és 12.15-től Gru 3., (amerikai
animációs kaland lm, 96 perc, 2017); 14 órától Pókember – Hazatérés (amerikai sci- -akció lm, 134 perc, 2017); 14.15-től A majmok bolygója: Lázadás
(amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 16.30-tól Testről és lélekről (magyar játék lm, 116 perc, 2017); 17 órától és 18.45-től Valerian és az ezer bolygó
városa (francia sci- -akció lm, 129 perc, 2017); 19.30-tól Dunkirk (amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017); 21.15-től Őrült
boldogság (olasz–francia dráma, 118 perc, 2016); 21.45-től Én és a mostohám (francia dráma, 117 perc, 2017). VASÁRNAP: 12 órától és 12.15-től Gru
3., (amerikai animációs kaland lm, 96 perc, 2017.); 14 órától Pókember – Hazatérés (amerikai sci- -akció lm, 134 perc, 2017); 14.15-től A majmok
bolygója: Lázadás (amerikai akció dráma, 144 perc, 2017); 16.30-tól Őrült boldogság (olasz–francia dráma, 118 perc, 2016); 17 órától Valerian és az
ezer bolygó városa (francia sci- -akció lm, 129 perc, 2017); 19 órától Testről és lélekről (magyar játék lm, 116 perc, 2017); 19.30-tól Dunkirk
(amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017); 21.15-től Amityville: Az ébredés (amerikai horror, 85 perc, 2017); 21.45-től Azok az
álmatlan éjszakák (lengyel dokumentum lm, dráma 100 perc, 2016).
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