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Csütörtök
Az év 118. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 247. Napnyugta ma 20.38-kor, 
napkelte holnap 6.22-kor. 

Isten éltesse 
Valéria nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Valéria jelentése: egészséges. 

Április 28-án történt 
2003. Az Egyesült Államokból útnak indí-

tották a Galaxy Evolution Explorer űrszondát a 
csillagok kialakulásának tanulmányozására. 

Április 28-án született 
1754. Széchényi Ferenc gróf főispán, he-

lyettes országbíró
1937. Szaddám Huszein iraki politikus, 

államfő, diktátor 

Április 28-án halt meg 
1945. Benito Mussolini olasz politikus, 

diktátor 
2008. Marczis Demeter operaénekes

pályázati felhívás 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2011. évi 
alapjából magyar nyelvű könyvek kiadásának 
támogatására. Az RMDSZ a pályázatok lebo-
nyolításával a Communitas Alapítványt bízta 
meg. Pályázni az alábbi témakörökben lehet: a.) 
kizárólag romániai szerzők által magyar nyelven 
írt eredeti szépirodalmi művekkel, az önismere-
tet szolgáló néprajzi, történelmi, helytörténeti, 
szociográfiai jellegű alkotásokkal, irodalomtör-
téneti és -elméleti művekkel, a romániai magyar 
képzőművészeket és képzőművészeti alkotásokat 
bemutató művekkel, filozófiai, szociológiai mű-
vekkel, kötetben még kiadatlan publicisztikai 
jellegű írások gyűjteményével, önéletírásokkal és 
visszaemlékezésekkel, útirajzokkal, útikönyvek-
kel, helységismertetőkkel; b.) romániai szerzők 
által magyar nyelven írt tudományos jellegű, il-
letve a tudomány terjesztését szolgáló művekkel; 
c.) hiánypótló klasszikus szépirodalmi művekkel, 
antológiákkal és újrakiadásokkal; d.) hiánypótló 
eredeti fordításokkal; e.) jubileumi, illetve ünne-
pi kiadványokkal. További információk kapha-
tók a 0264–594570 és a 0723–250324-es  tele-
fonszámokon, a communitas@rmdsz.ro e-mail 
címen vagy a www.communitas.ro oldalon. 

fogadóóra

Korodi Attila parlamenti képviselő holnap 
10 órától Pálfalván a helyi könyvtár épületében, 
Csíkszentléleken pedig 11 órától a polgármes-
teri hivatal székhelyén tart fogadóórát.

nyílt nap Pottyandon

A csíkszeredai Riehen Egyesület április 30-
án 12 órától nyílt napot tart a pottyandi Erdei 
Iskolaháznál. Az érdeklődőket néptáncelőadás, 
természetismereti és kézművesfoglalkozás, 
street ball, valamint szekerezés várja, akik ked-
vezményes áron megkóstolhatják a ház spe-
cialitásait is. Részletes információk a www.
asociatiariehen.ro honlapon.

programajánló

Színház
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 a Rómeó és Júlia-bérlet.

Kiállítás
Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrász-

művész egyéni kisplasztikai kiállításának 
megnyitóját ma 18 órától tartják Csíkszere-
dában a Siló – Kortárs Művészeti Központ-
ban. A tárlat május 28-ig tekinthető meg.

Föld-napi túra 
Föld-napi túrát tart az Erdélyi Kárpát-Egye-

sület csíki szakosztálya Hajdani szekérutak nyo-
mában a Csíki-havasokban mottóval szombaton, 
április 30-án. Útvonal: Csíksomlyó – Havas útja 
– Hosszúaszó – Monyasd-feje – Pottyand. Itt 12 
órától részt lehet venni a pottyandi Erdei Iskola-
ház Föld-napi rendezvényein. Indulás: 7 órakor a 
csíksomlyói borvízforrástól. Túravezető Kedves 
Ferenc, telefon: 0744–795186.

Író-olvasó találkozó
Székelyudvarhelyen a Gondűző Étterem-

ben író-olvasó találkozót tartanak május 1-jén, 
vasárnap 19 órától. Az est meghívottja: Vámos 
Miklós. Házigazda: Szabó Károly. Az író-olva-
só találkozót követően kötetlen beszélgetésre 
kerül sor az íróval.

Tájak és emberek
Tájak és emberek címmel nyílik festésze-

ti kiállítása Miklós István (Indián) festő- és 
tetoválóművésznek a csíkszentgyörgyi kultúr-
otthon kiállítótermében vasárnap 12 órától.

Mentálhigiénés Napok 
Május 6–7-én második alkalommal szerve-

zik meg a Gyergyói Mentálhigiénés Napok el-
nevezésű konferenciát Gyergyószentmiklóson, a 
Csiky-kertben. A rendezvény célja, hogy színvo-
nalas előadások és műhelyek által hozzájáruljon 
a segítő foglalkozásúak képzéséhez és felhívja a 
figyelmet a nemrég indult gyergyószentmiklósi 
szociálismunkás-képzésre. A konferencián ma-
gyar országi és erdélyi egyetemi oktatók, szak-
emberek tartanak előadásokat, valamint be-
mutatkoznak a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Szociológia és Szociális Munka 
Karának Kolozsváron és Gyergyószentmiklóson 
tanuló mesterképzős hallgatói és doktorandusai. 
A rendezvény leírása és a részletes program meg-
található a konferencia honlapján: www.bbte-
szocialismunka.ro/mentalhigiene. 

Majális-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap ünnepi hangulatú túrát 
szervez a Hargita-hegységbe. Túraútvonal: 
Csíkszereda – Hágó-nyereg – Nagykőbükke-
teteje – Szécsény-patak völgye – Csíkszereda. 
Indulás: vasárnap 9 órakor a Mikó-vár előtti 
térről. Megjegyzés: a túrán előzetes beiratko-
zással lehet részt venni. Beiratkozni szomba-
ton este 9 óráig lehet a 0745–107618-as tele-
fonszámon.
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– Lajos, te gazember, miért nézel bele a kártyáimba?
– Dehogy nézek a  kártyáidba! Hiszen én osztottam!

www.parapista.com

para

Bábelőadás

Zián és Kopik

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház tár-
sulata Zián és Kopik című bábjátékával vendégszerepel 
több erdélyi városban. Gyergyószentmiklóson a Mű-

velődési Központban hétfőn 11 órától; Csíkszeredában május 
10-én 11 órától lépnek színpadra a Csíki Játékszín kamarater-
mében. A székelyudvarhelyi közönség május 19-én 11 órától 
láthatja az előadást. Rendező: Palocsay Kisó Kata; rendezőasz-
szisztens: Bodor Emőke; díszlettervező: Palocsay Kisó Kata, 
Benedek Levente; bábok: Ciprian Tauciuc, Benedek Levente, 
Palocsay Kisó Kata, Bodor Emőke.

Kopik és Zián két környezet- és gyermekbarát manó. Re-
mek cimborák, és van egy közös vállalkozásuk: a legjobb válo-
gató szakemberek, igazi profikként végzik munkájukat...

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 ma Székely ud var helyen, a 
Városi Művelődési Ház nagytermében, hol-
nap Csíkszeredában, a Szakszervezetek Mű-
velődési Házában láthatja a közönség, mind-
két helyszínen 19 órától. Közreműködik: a 
Magyar Állami Népi Együttes tánckara és 
zenekara.


