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Hétfő
Az év 108. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 257. Napnyugta ma 20.24-kor, 
napkelte holnap 6.40-kor. 

Isten éltesse 
Andrea és Ilma nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Andrea jelentése 

férfi, férfias, az Ilma név pedig Vörösmarty 
Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma ne-
vekből származik. 

Április 18-án történt 
1942. A II. világháborúban az amerikai 

légierő első alkalommal bombázta Tokiót, 
Jokohamát, Kobét és Nagoját. 

 
Április 18-án született 
1901. Németh László Kossuth-díjas író, a 

XX. századi magyar prózairodalom kiemel-
kedő képviselője 

1913. Kerekes János Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, karmester, érdemes művész 

 
Április 18-án halt meg 
1618. Boldog Mária, a megtestesülésről 

Nevezett Boldog Mária francia kármelita 
nővér 

1898. Gustave Moreau francia festő 
1955. Albert Einstein Nobel-díjas német 

fizikus 

 terápiás program 

A Református Mentő Misszió és a Bonus 
Pastor Alapítvány (www.bonuspastor.ro) segít-
ségét ajánlja alkohol-, drog-, gyógyszer-, niko-
tin- és játékfüggő férfiak és nők, valamint család-
tagjaik számára: egyéni tanácsadás, támogató 
csoport, rövid vagy hosszú terápiás programok 
formájában. Rövid Terápiás Programot legkö-
zelebb május 2–13. között tartanak. Jelentkezé-
si határidő: április 27. Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet:  0723–779378.

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Zöldségpiac és a Piac utcában, holnap a 
Nagyrét és a Fűzfa utcában takarítanak.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
9 sérült személyhez, 2 tűzesethez, 2 infarktusos 
esethez, 12 agyvérzéshez, 19 szívbeteghez, 30 
magas vérnyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 
7 testi sértéshez, 15 különböző traumához, 10 
asztmás és 8 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 31 szülés, 19 ájulás, 
7 ittas állapot, 7 kómás állapot,  29 légzéselég-
telenség, 1 gyógyszermérgezés, 3 rángógörcsös 
eset, 11 pillanatnyi elmezavar, 6 felső tápcsa-
tornai vérzés, 1 kutyaharapás, 40 lázas állapot, 
illetve 8 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 
6 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen hét halottat jegyeztek.

programajánló

Szobrászati kiállítás
Jelek címmel nyílik szobrászati kiállítás a 

székelyudvarhelyi Művelődési Házban ma 18 
órától. A tárlatot Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történész nyitja meg. A kiállítás kurátora: Éltes 
Barna.

Színházmozi éjszakái
Ismét megnyílik a Színházi Világnapon fel-

avatott kávéházi előcsarnok a Csíki Játékszín 
művészeinek közreműködésével. Színházmozi 
éjszakái címmel három este a társulat művészei 
által választott három magyar színházi előadást 
vetítenek a Csíki Játékszín nagytermében. Ma 
21 órakor a Krétakör Színház Siráj című elő-
adásának 2003-ban készült felvételét láthatják 
az érdeklődők Schilling Árpád rendezésében. A 
vetítést a The Sexy Pistols zenekar koncertje kö-
veti az előcsarnokban. Holnap A szecsuáni jólélek 
után 21 órakor Mohácsi János 1993-as kapos-
vári Csárdáskirálynő előadásának felvételét vetí-
tik, szerdán pedig a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem GUPPI című előadása után, 21.30-kor 
ismét színházmozi: Tompa Gábor A kopasz éne-
kesnő című, 1992-ben Kolozsváron bemutatott 
előadásának felvételét nézhetik meg az érdeklő-
dők. A vetítésekre a belépés díjtalan.

Évszakok
A Hargita Megyei Ha gyományőrzési For-

rásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. 
December 1. utca 9. sz., II. emelet) április 18-án, 
hétfőn 18 órától nyitják meg András Csaba fes-
tőművész Évszakok című kiállítását. A tárlatot  
P. Buzogány Árpád művelődésszervező nyitja 
meg.  Közreműködik Veres Viktória hegedű-
művész, akit zongorán kísér László Mónika, 
Sarkadi Zoltán Gábor színművész és Kakassy 
Nóra fuvolista, a Palló Imre Zene- és Képzőmű-
vészeti Szakközépiskola diákja.

rajzverseny 

A Civilek Háromszékért Szövetség rajz-
pályázatot hirdet Szülőföldem, Székelyföld 
témakörben, 6–10 éves gyerekek számára. A 
pályázatokat a szövetség székhelyére kell pos-
tán elküldeni. Cím: 520014 Sepsiszentgyörgy, 
Templom u. 1/A szám. A munkák leadási ha-
tárideje április 29. Feltételek: A rajzokat A4-es 
formátumban kell elkészíteni, tetszőleges kivite-
lezésben (lehet zsírkréta, vízfesték, színes ceruza 
stb.). A rajzon fel kell tüntetni a nevet, óvodát (is-
kolát) és a helységet. Díjazás: A versenyre beér-
kező munkákból egy válogatás készül, amelyet a 
júniusi Székelyföldi Termék Kiállítás és Vásáron 
bemutatnak Csíkszeredában. A fődíj egy hagyo-
mányos termékekből összeállított ajándékcso-
mag lesz, valamint egy személyes bemutatkozási 
lehetőség a vásár programjának keretén belül.

Tojásírás az unitáriusoknál
A húsvéti lélekünnepre készülődve a Csíksze-

redai Unitárius Egyháza holnap 17 órától tojás-
festő kalákát szervez, amelyre a gyimesi születésű 
Antal Kolumbán Gabriellát hívta meg, hogy a 
jelenlévőket bevezesse a tojásírás művészetébe. 
Az érdeklődőket szeretettel várják. A találkozó 
keretében megtekinthető a Nagybükki Néprajzi 
Társaság (Csíkszereda, Székely Károly Szakkö-
zépiskola) írott és festett tojásokból álló gyűjte-
ménye, valamint régi húsvéti képeslapok sokasá-
ga is. A rendezvény házigazdája Solymosi Alpár 
csíkszeredai unitárius lelkész.
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– A vizeletminta, amit adott, almalé.
– Jesszusom, a másik edényt becsomagoltam a fiamnak tízóraira!
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Édeskeserű 

Nagy és nemes feladatra vállalkozik 
a Magyar Állami Népi Együttes 
„erdélyi antológiájának” színpadra 

állításával. Az Édeskeserű – Tánc erdélyi mu-
zsikára szerves folytatása annak az évek óta 
tartó alkotói folyamatnak, amely korszerű 
folklórértelmezésével, a színház eszközeinek 
bátor alkalmazásával, makacs következetes-
séggel mutat rá újra és újra gyökereinkre, ha-
gyományos kultúránk fontosságára.

Az előadás, miközben demonstrálja azt 
a sokszínű, egészen a középkorig visszanyú-
ló táncos és zenei hagyományt, mely szinte 
napjainkig ránk öröklődött, mégsem leltár 
és nem tudományos összegzés. Nem tisztára 
törölgetett üveglapokkal kerített múzeumi 
tárló, hanem a kultúra folyamatosságának 
felmutatója. Annak bizonyítéka, hogy szét-
hulló hagyományos közösségeink felgyülem-
lett javai átmenthetők a ma embere számára. 
Az Édeskeserű előadás az ellentétes erők örök 

egymásnak feszülésére épülő táncköltemény, 
mely rapszodikusan ellenpontoz komikumot 
tragikummal, örömöt bánattal, életet halállal. 

Az előadást április 28-án Székely ud var-
helyen, a Városi Művelődési Ház nagyter-
mében, 29-én Csíkszeredában, a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában láthatja a kö-
zönség, mindkét helyszínen 19 órától. Köz-
reműködik: a Magyar Állami Népi Együttes 
tánckara és zenekara.

Elek Tibor: Székely János

Elek Tibor irodalomtör-
ténész Székely János-mo-
nográfiájának jelentőségét 

növeli az a tény is, hogy Erdély-
ben ez ideig hiányzott egy Szé-
kely Jánosról írt életműelemző 
összefoglaló. Székely János a köl-
tő és drámaíró legjobb munkái 
mindig egyetemes igénnyel fo-
galmazzák meg korának, közös-
ségének sorskérdéseit. A valódi művészetet 
és humanitást megtestesítő elhivatottságával 
örök emberi értékeket és eszményeket kép-
visel, a szellem és a gondolkodás szabadságát 

állítva szembe a diktatúra önkényé-
vel. A könyv terjedelme 172 oldal, 
ára: 22 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 530210 Miercurea Ciuc, str. 
Petőfi, nr. 4., jud. Harghita. Tel./
fax: 0266–371036, mobil: 0745–
005544, e-mail: konyv kiado@

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


