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Péntek
Az év 112. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 253. Napnyugta ma 20.30-kor, 
napkelte holnap 6.32-kor. 

Isten éltesse 
ma Noémi és Csilla, holnap Béla és Egon, 

vasárnap György, hétfőn Márk, kedden pedig 
Ervin nevű olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezeken a napokon ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Noémi jelentése: gyönyö-

rűségem. A Csilla nevet Vörösmarty Mihály 
alkotta meg a csillag szóból. A magyar erede-
tű Béla jelentése: bél, belső rész, azonban ha 
a név török eredetét nézzük, akkor előkelőt 
jelent, a héber eredet szerint pedig világot 
elnyelőt. Az Egon Egbert, Egmont ószász és 
középnémet becézőjéből önállósult név. A 
görög–latin eredetű György jelentése föld-
műves, a Márkus rövidüléséből ered a Márk, 
és jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt, a germán eredetű Ervin jelentése pe-
dig a hadsereg barátja, vadkan erejű jó barát.

Április 22-én történt
1821. Kirobbant a görög szabadságharc 

az évszázadokon át tartó török uralom ellen.
1945. A II. világháborúban a szövetséges 

csapatok felszabadították a Berlintől északra 
fekvő sachsenhauseni koncentrációs tábort. 

Április 22-én született
1724. Immanuel Kant német � lozófus
1937. Jack Nicholson amerikai színész 

Április 22-én halt meg
1979. Earl Hines amerikai dzsesszzongo-

rista, zeneszerző 
1994. Richard Milhous Nixon amerikai 

republikánus politikus, 1969–1974 között 
az Egyesült Államok 37. elnöke

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Jégpálya negyedben takarítanak.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap 
Csíkszeredában 9–12 óra között dr. Chiriţă 
Adela tart fogorvosi sürgősségi ügyeletet a Te-
mesvári sugárút 4. szám alatti rendelőjében, 
hétfőn, április 25-én pedig Boros Julianna 
Brigita a Gyermek sétány 2/A/6. szám alatt. 
Székelyudvarhelyen szombaton és vasárnap 
9–13 óra között dr. Vajna Zsolt Péter a Gyepes 
utca 8. szám alatt fogadja a betegeket, húsvét-
hétfőn pedig Waldhofer Viktor a Villanytelep 
utca 2. szám alatt tart sürgősségi ügyeletet.

a nap vicce

Két rendőr megajándékozza egymást hús-
vétkor, az egyik Kinder-tojást kap.

– Te, hallod, megszenvedtem vele, mire 
megettem.

– Ugyan miért?
– Hát a csoki könnyen ment, de a kapszu-

lát elég nehéz volt lenyelni.

programajánló

Két férfi  az ágy alatt
A csíkcsomortáni Lármafa színjátszó csoport 

a Két fér�  az ágy alatt című, háromfelvonásos 
vígjátékát vasárnap 19 órától a csíkpálfalvi 
kultúrotthonban játssza. Az előadást bál köve-
ti. A belépőjegy ára: 10 lej.

Teremtés-történet
A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes a 

Teremtés-történet című táncszínházi előadást 
mutatja be a csíkzsögödi kultúrotthonban va-
sárnap 20 órától.

 
Locsolótúra
Az Erdéyi Kárpát-Egyesület csíki szakosztá-

lya locsolótúrát szervez a sutai erdőbe, amelyre 
szeretettel várnak mindenkit, korosztálytól füg-
getlenül. Megközelítés: gyalogosan vagy kerék-
párral. Ami szükséges: fejenként 5-6 krumpli, egy 
lépés kolbász, szalonna, 1 hagyma, fűszerek, zöld-
ség/savanyúság, kenyér, evőeszköz, öblös tányér, 
2 l víz, derékalj. Fér� ak: locsolóvers; hölgyek: � -
nom sütemény. Indulás: hétfőn reggel 9 órakor a 
csíkszeredai „dollárpiactól” (a készruhagyár mel-
lett). Túravezető: Vass Emőke ( 0747–124173).

Föld napi túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület szombaton a Föld napja alkalmá-
ból természetvédő jellegű túrát szervez a Har-
gita-hegységbeli édesvizű forráshoz, amelyre 
minden érdeklődőt szívesen vár. Túraútvonal: 
Csíkszereda – Rejtek-patak forrása – Kolos-pa-
tak forrása – Csíkszereda. Indulás: szombaton 
délelőtt 9 órakor a Mikó-vár előtti térről. Meg-
jegyzés: a túrán előzetes beiratkozással lehet 
részt venni. Beiratkozni ma este 9 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon lehet.

Templomra szállt bánatmadár

2011 augusztusában előreláthatólag meg-
jelenik a Templomra szállt bánatmadár című, 
Pusztakamarási magyarok alcímet viselő gyűjte-
ményes kötet, mely  a mezőségi falu  magyarjai-
nak múltjáról, néprajzáról, népi vallásosságáról, 
interetnikus kapcsolatokról szól. A kötet tartal-
mából megemlítjük a báró Kemény, a Szász és a 
Péter� y családokról készült írásokat, gr. Rhédey 
Drusianna visszaemlékezéseit, br. Kemény Anna 
naplóját, Sütő András pusztakamarási tűnődését 
az anyanyelvről, Székely Gergely intelmeit a ve-
gyes házasságról, az 1944 őszén Pusztakamarás 
határában legyilkolt zsidó közösség névsorát, az 
1890 utáni református lelkészek fényképes élet-
rajzi  ismertetőjét. Az szerzők között ott találjuk 
Csoóri Sándort, Faragó Józsefet, Márkus Bélát, 
Rabocskay Lászlót, Sütő Andrást, Szász István 
Tast, Wass Albertet, Nagy Pált. A több mint 350 
oldalas kötetet gazdag archív és mai színes és fe-
kete-fehér fényképek gazdagítják. A kolozsvári 
Kriterion Kiadónál megjelenő kötet kb. 10 euró-
ba kerül (ehhez jön hozzá, postai küldés esetén, 
a postaköltség), amit a könyv kézhezvételekor  
kell ki� zetni. Tekintettel arra, hogy a könyv kor-
látozott példányszámban jelenik meg, tisztelettel 
kérik, jelezze vásárlási szándékát, hogy a kiadói  
példányszám összeállításánál vegyék � gyelem-
be óhaját. Elérhetőségeink: Székely Ferenc − 
székelyf@personal.ro, telefon: 0769–737063, 
0265–585080; H. Szabó Gyula − szabo.gyula@
kriterion.ro, telefon: 0745–634377  
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– Na, hagylak � úk. Előadásra kell mennem.
– Ilyenkor? És ki tartja az előadást?

– Hát a feleségem.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Elek Tibor: Székely János

Elek Tibor irodalomtör-
ténész Székely János-mo-
nográ� ájának 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. 
Pető� , 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.

Mint a sót

Gyergyószentmiklóson 
vendégszerepel a Csí-
ki Játékszín társulata 

Budaházi Attila Mint a sót 
című mesejátékával. Az elő-
adást a Művelődési Központ 
nagyszínpadán kedden 12 
órától láthatja a közönség. Ér-
vényes a Móka-bérlet.

*
A királynak négy lánya 

volt, mégis háromfelé szerette 
volna felosztani birodalmát. 
Egyik lánya nem tudott gondoskodni ma-
gáról, ezért ő eleve kiesett a számításból, 
kedvenc gyermeke pedig arra a kérdésre, 
hogy mennyire szereti édesapját, azt tudta 

csak válaszolni: „Mint a sót 
az ételben”. Az őszinte lányt 
elkergette a király, az országot 
két nagyobbik lánya között 
osztotta fel, de azokkal sem 
tudott mindenben megegyez-
ni... Szereplők: király – Lőrincz 
András-Ernő, Gonorill – Fe-
kete Bernadetta, Regina – 
Márton Noémi Eszter, Juszti-
na – Dálnoky Csilla, Kordélia 
– Benedek Ágnes, Frank – Pap 
Tibor, Dr. Kent – Kozma At-

tila. Fotó: Sándor Levente. Videó: Csíki 
Zsolt. Plasztika: Bíró Zsuzsa, Ráduly Ernő. 
Díszlet-jelmeztervező: Kelemen Kata. Írta 
és rendezte: Budaházi Attila.


