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Szerda
Az év 110. napja, az évből hátralévő napok 

száma 255. Napnyugta ma 20.27-kor, napkelte 
holnap 6.36-kor.

Isten éltesse
Tivadar nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Tivadar jelentése 

Isten ajándéka.

Április 20-án történt
1814. Napóleon francia császár száműze-

tésbe indult Elba szigetére.

Április 20-án született
1742. Tessedik Sámuel mezőgazdasági író, 

pedagógus, lelkész, az agrártudományok mű-
velésének egyik magyarországi úttörője

1915. Szeleczky Zita színésznő

Április 20-án halt meg
1314. V. Kelemen/Bertrand de Got pápa
2000. Claire/Kende Kenneth Klára ameri-

kai magyar írónő

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Szabadság téren, holnap pedig a Mérleg 
utcában takarítanak.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer mek-
ne u rológusa, dr. Pálmafy Beatrix ezen a héten 
vizsgálatra fogad gyerekeket a csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. 
Időpontot kérni a következő telefonszámokon 
lehet: 0732–500793, 0266–332100.

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió szerda délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának témája a húsvéti bevásárlás. Meg-
hívottak: Csomóss Miklós, a Maros Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség helyettes fő-
felügyelője és dr. Fegyverneki Sándor, a Maros 
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbizton-
sági Igazgatóság ügyvezető igazgatója. A hallga-
tók kérdéseket tehetnek fel a 0265–307777-es 
vagy a 0365–424433-as telefonszámokon, illet-
ve a 0755–044519-es SMS-számon, valamint 
e-mailben a mibensegithetunk@radiomures.ro 
címen. Műsorvezető: Agyagási Levente.

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
holnap 10–15 óra között javítások miatt szü-
netelni fog a hidegvízellátás Csíkszeredában a 
Mikó és Bérc utcában, valamint a Bolyai utca 
vasúttól nyugatra eső részében.

a nap vicce

– Önnek inkább a lottóval kellene próbál-
koznia – szól az egyetemistának a professzor.

– Miért, professzor úr?
– Mert 90 kérdésből éppen ötöt talált el...

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Szín-

ház ma és holnap 19 órától szabadelőadásként 
Csehov De mi lett a nővel? című férfimesé-
jét játssza. Rendező: Tóth Árpád. Helyfog-
lalás a 0266–212131-es telefonszámon, a 
kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-mail címen. 
Jegyek a színház jegypénztárában hétköznapo-
kon 11–14 és 15–17 óra között vásárolhatók.

*
Csíkszeredában bemutatkozik a Maros-

vásárhelyi Művészeti Egyetem. Két előadás-
sal lépnek fel a Csíki Játékszínben. A végzős 
évfolyam vizsgaelőadása, az Én és a kisöcsém 
című zenés vígjáték holnap 19 órai kezdettel 
látható, míg az egyetem tanárainak Akadé-
miai Műhelye kortárs orosz szerző darabját, 
Szigarjev Guppi című drámáját mutatja be 
ma 17 és 20 órai kezdettel a Hunyadi László 
Kamarateremben.

*
A gyergyószentmiklósi Fi  gura Stúdió 

Színház Georg Büchner Woyzeck című darab-
ját játssza ma 19 órától a gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ színháztermében. Ren-
dező: Dézsi Szilárd. A jegyek ára 10 lej, 6 lej 
diákoknak és nyugdíjasoknak. Megvásárol-
ható a Figura Stúdió Színház jegyirodájában 
10 és 14 óra között, illetve előadás előtt egy 
órával a helyszínen.

Nyílt nap Pottyandon
A csíkszeredai Riehen Egyesület április 30-án 

12 órától nyílt napot tart a pottyandi Erdei 
Iskolaháznál. Az érdeklődőket néptánc-elő-
adás, természetismereti és kézműves-foglal-
kozás, streetball, valamint szekerezés várja, 
akik kedvezményes áron megkóstolhatják 
a ház specialitásait is. Részletes informáci-
ók a www.asociatiariehen.ro honlapon.
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– Végre bementem a főnökhöz, és nagyon határozottan fizetésemelést kértem.
– És?

– Kompromisszumos megoldás született... A fizetésem nem emelkedik,  
én meg cserében maradhatok.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A 20. Szent György Napokat megelőzően

Gazdag kulturális hét

A 20. Szent György Na-
pok igencsak színvonalas 
koncertjeit egy talán még 

színvonalasabb kulturális hét elő-
zi meg, amelyben kiemelt helyet 
kapnak a helyi, magyarországi és 
világhírű színházak előadásai.

Csakúgy mint minden évben, 
idén is a nyitóhangversennyel 
startol a Szent György Napok kulturális hete 
május 1-jén 18 órától, amelyet még aznap 
a Magyar Állami Népi Együttes Édeskese-
rű című táncelőadása követ a Tamási Áron 
Színház nagytermében 20 órától. A hétfői 
(május 2.) nap kiemelt produkciója a veszpré-
mi Pannon Várszínház Omega-feldolgozáso-
kat megszólaltató Égi Vándor musicalje lesz, 
amelyet az LGT emlékzenekar kísér majd. 
Az előadás ára 30 lej, a kedvezményes jegy ára 
20 lejbe kerül. Kedden, május 3-án Zakariás 
Zalán rendezésében a Portugál című, nagysi-
kerű Egressy-darabot láthatja a nagyérdemű. 
A jegyek ára 30, illetve 15 lej. Szerdán a kul-
turális hét legkiemelkedőbb koncertjére kerül 

sor, a városnapok vendége lesz 
Miklósa Erika világhírű kolora-
túrszoprán, aki a Krisztus Király-
templomban tartja meg ünnepi 
koncertjét. Jegyeket a koncertre 
30, kedvezményesen 20 lejért 
lehet váltani. A szerdai napon 
még két kiemelkedő előadásra 
kerül sor: a Dialoguri şi fantezii 

in jazz Johnny Răducanu zeneszerző és Ion 
Caramitru színész, valamint a magyar humor 
nagyágyúja, Fábry Sándor önálló estje színe-
síti majd. Csütörtökről (május 5.) kiemelen-
dő a Nottara Színház Variaţiuni enigmatice 
című előadása, valamint Földes László, Hobo 
Hármasoltár című, híres költők verseit meg-
zenésítő előadóestje is. Az említett előadások 
mellett számos gyerekelőadás is helyet kap.

Jegyek már kaphatók a Kulturális Szer-
vezőirodában (Sepsiszentgyörgy, Szabadság 
tér 1. szám). Az érdeklődők bővebb infor-
mációkat a 0267–312104-es, illetve a 0728–
083336-os telefonszámokon kaphatnak vagy 
a www.sepsi.ro honlapon.

Elek Tibor: Székely János

Elek Tibor irodalomtörténész Székely 
János-monográfiájának jelentőségét 
növeli az a tény is, hogy Erdélyben 

ez ideig hiányzott egy Székely Jánosról írt 
életműelemző összefoglaló. Székely János 
a költő és drámaíró legjobb munkái min-
dig egyetemes igénnyel fogalmazzák meg 
korának, közösségének sorskérdéseit. A 
valódi művészetet és humanitást megtes-
tesítő elhivatottságával örök emberi érté-
keket és eszményeket képvisel, a szellem és 
a gondolkodás szabadságát állítva szembe 

a diktatúra önkényével. A könyv terjedel-
me 172 oldal, ára: 22 lej. A könyv megvá-
sárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető postai 
utánvéttel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi, nr. 4., jud. 
Harghita. Tel./fax: 0266–371036, mo-
bil: 0745–005544, e-mail: konyv kiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB01520075052 70001. Pos-
tai rendelésnél, kérjük, küldje el személyi 
számát (CNP) és telefonszámát is.

Monyo Projekt-koncert
A Monyo Project zenekar Csíkszeredában  

a Back Stage Pubban koncertezik holnap 21 
órától. Az együttest Monyo, a zenekar gitáro-
sa, dalszerzője és szövegírója alapította 1999-
ben Székelyudvarhelyen. A Monyo Project 
zenekar saját stílust teremtett, elsőként a 
világon a COLD ROCK műfajt játssza. A 
COLD ROCK zenét alapvetően a hűvösség, 
frissesség, konkrét, néhol egyszerű témák és 
dallamok, a műfajok finom egymásra han-
golása, a tradicionális elemek díszítésként, 
oldásként való használata jellemzi. 

 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 legköze-
lebb május 2–13. között tartanak. Jelentkezési 
határidő: április 27. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon lehet:  0723–779378.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro


