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Szerda
Az év 117. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 248. Napnyugta ma 20.37-kor, 
napkelte holnap 6.24-kor. 

Isten éltesse 
Zita és Marianna nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–német eredetű Zita jelentése: se-

bes, gyors, az ugyancsak latin eredetű Marian-
na Marius családjához tartozót, Szűz Máriá-
hoz tartozót jelent. 

Április 27-én történt 
1848. Franciaországban eltörölték a rab-

szolgaságot, ezzel mintegy 250 ezer rabszol-
gát szabadítottak fel a gyarmatokon. 

1893. Rudolf Diesel német gépészmér-
nök ismertette motorjának elméletét. 

Április 27-én született 
1759. Mary Wollstonecraft Godwin an-

gol írónő 
1829. Benjamin Vautier svájci festő, az 

életképfestészet nagyhatású mestere 
1899. André Wurmser francia író, publicista 

Április 27-én halt meg 
1924. Nyikolaj Ivanovics Andruszov 

orosz geológus, paleontológus, akadémikus, 
a paleontológia egyik megalapítója 

1999. Maria Stader, magyar származású 
svájci szopránénekes 

mentős statisztika

Az elmúlt hét és az ünnepek során 3 közúti 
balesetben 5 sérült személyhez, 7 infarktusos 
esethez, 19 agyvérzéshez, 27 szívbeteghez, 23 
magas vérnyomásos esethez, 12 csonttöréshez, 9 
testi sértéshez, 20 különböző traumához, 7 aszt-
más és 1 epilepsziás krízishez riasztották a Har-
gita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá se-
gítséget kértek tőlük 20 szülés, 13 ájulás, 11 ittas 
állapot, 6 kómás állapot,  21 légzéselégtelenség, 
5 mérgezéses eset, 19 pillanatnyi elmezavar, 8 
rángógörcsös eset, 1 égési sérülés, 4 öngyilkossági 
kísérlet, 4 felső tápcsatornai vérzés, 31 lázas álla-
pot, illetve 3 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 
12 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen nyolc halottat jegyeztek.

lakossági fórum

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala lakossá-
gi fórumot szervez a Városháza gyűléstermében 
ma 17 órától a Gyermek sétány, míg 19 órától 
a Szabadság tér körüli lakónegyedek parkolói, 
sétányai, zöldövezetei felújítására vonatkozó ren-
dezési tervek bemutatására. A megvalósíthatósá-
gi tanulmányok a májusi önkormányzati ülésen 
történő elfogadását megelőzően a városvezetés 
fontosnak tartja, hogy a két lakónegyedben 
élők megismerhessék a felújítási elképzeléseket, 
ugyanakkor észrevételeiket, véleményeiket is 
megfogalmazhassák. A lakossági fórumra min-
den érdeklődőt tisztelettel várunk!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 

vezetősége és színészei közönségtalálkozóra hív-
ja nézőit, melyet ma, az Egressy Zoltán Portu-
gál című tragikomédia előadása után, 21.30-tól 
tartanak. A közönségtalálkozón részt vesznek a 
darabban játszó színészek, a színház vezetősége 
és diákok. A beszélgetésen az előadással kapcso-
latos benyomásaikat osztják meg a nézők a színé-
szekkel, illetve a színészek a nézőkkel.

*
Gyergyószentmiklóson vendégszerepel a 

Csíki Játékszín Budaházi Attila Mint a sót című 
mesejátékával ma 12 órától. 

*
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulata 

ma 18 órától a Sárkány című előadást játssza. Ér-
vényes az Arlechino-bérlet.

Festészeti kiállítás
Székelyudvarhelyen a Városi Könyvtár lát-

vány- és hangzóanyag részlegén holnap 17 órától 
a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskola X. B osztályának festészeti kiállítására 
látogathatnak el az érdeklődők. 

Előadás
Széna Béla (Pécs) A székelység, magyarság 

őshazája Ázsia címmel tart vetített előadást 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának dísz-
termében pénteken 18 órától. 

Hova menekülsz
A Székelyföld kulturális folyóirat vendége 

lesz holnap 18 órától Király Levente író, költő, 
a budapesti Magvető Könyvkiadó szerkesztő-
je, akinek nemrég jelent meg Hova menekülsz  
című kötete. Zenés-szöveges, kalandos utazás 
a Tangatanga-szigettől Hasszán zugteázóján át 
egy mesebeli kastély tornyába, melynek során 
vérmes paródiák, lágy melódiák és szívbemar-
koló, húsba hatoló szövegek és ritmusok dolgoz-
tatják meg a közönség lelkét és szellemét. Hely-
szín: Székelyföld Galéria – Tudor Vladimirescu 
utca 5. szám. A rendezvény A könyv utóélete 
program része. 

miben segíthetünk? 

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának témája az erdélyi magyar 
ifjúság helyzete: van-e esély az itthon mara-
dásra, mi az oka az elvándorlásnak, mit tegye-
nek azok a fiatalok, akik itthon maradtak? A 
műsor meghívottjai: Bodor László, a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet elnöke és Kakassy Blanka, a 
Maros Megyei Sport- és Ifjúságügyi Igazgató-
ság helyettes vezetője. A hallgatók kérdéseket 
tehetnek fel a 0265–307777-es vagy a 0365–
424433-as telefonszámokon, illetve a 0755–
044519-es SMS-számon, valamint e-mailben 
a mibensegithetunk@radiomures.ro címen. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.

szünetel a vízellátás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
csütörtökön és pénteken 9 és 15 óra között javí-
tások miatt szünetel a Harvíz által szolgáltatott 
vízellátás Csíkszentsimonban (kivételt képez 
Bolhaszeg). A vízellátás újraindításakor a víz 
zavarossága átmenetileg megemelkedhet.
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– Magának olyan kopott a gumija, hogy kilátszik belőle a levegő!
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kemény János: Kutyakomédia

Korunk sajátosságai kö-
zé tartozik, hogy a so-
rokon átütő politikum 

nagyobb kelendőséget és figyel-
met biztosít, mint a mívesebb, de 
halkabb hang. Amilyen a költői 
lelkületű Kemény Jánosé. Ezt kí-
vánja ellensúlyozni életműsoro-
zata kiadásával a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó. A tavaly megjelent 
sorozatindító kötetet, a Kákoc Kis 
Mihály regényt a sorozat újabb tagja követte, 
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 
bemutatott Kutyakomédia. 

A könyv terjedelme 176 oldal, 
ára: 20 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhe-
tő postai utánvéttel a következő 
címen: 530210 Miercurea Ciuc, 
str. Petőfi, nr. 4., jud. Harghita. 
Tel./fax: 0266–371036, mobil: 
0745–005544, e-mail: konyv-
kiado@pallasakademia.ro. Folyó-
számlaszám: BCR – RO46RNCB 

0152007505270001. Postai rendelésnél, 
kérjük, küldje el személyi számát (CNP) és 
telefonszámát is.

Liszt Ferenc Emlékhangverseny

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
és Városi Tanácsa, valamint a Csíki 
Kamarazenekar Egyesület szer-

vezésében közös Liszt Ferenc Emlékhang-
versenyt tart a Csíki Kamarazenekar és a 
sepsiszentgyörgyi Georgius Kamarazenekar 
május 2-án, hétfőn 19 órától a csíkszeredai 
református templomban. Műsoron: válo-
gatás Liszt Ferenc, Franz Schubert, Erkel 
Ferenc és Orbán György műveiből. Kar-
mester: Werner Gábor – Budapest. Szólista: 
Szilágyi Zsolt (tenor – Sepsiszentgyörgy). 


