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Péntek
Az év 119. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 246. Napnyugta ma 20.39-kor, 
napkelte holnap 6.20-kor. 

Isten éltesse 
ma Péter, holnap Katalin és Kitti, vasár-

nap pedig Fülöp nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ünnep-
lik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–görög–latin eredetű Péter jelen-

tése kőszikla. Az egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű Katalin jelentése korona, 
mindig tiszta, a Kitti a Katalin angol becé-
zőjéből önállósult. A görög eredetű Fülöp 
lókedvelőt jelent.

Április 29-én történt 
1945. Felszabadult a dachaui koncentrá-

ciós tábor. 
1955. Nagy Imre volt magyar kormány-

főt az ellene folyó kampány során lemondat-
ták minden tisztségéből. 

1997. Hatályba lépett a vegyi fegyverek 
általános és teljes tilalmáról szóló nemzetkö-
zi egyezmény. 

Április 29-én született 
1727. Jean Georges Noverre svájci szár-

mazású francia táncos és balettmester 
1818. II. Sándor Oroszország cárja 

(1855–81), I. Miklós fia 
1863. William Randolph Hearst ameri-

kai médiavállalkozó, sajtócézár 
1885. Egon Erwin Kisch németül alkotó 

cseh író, újságíró, a „száguldó riporter” 
1953. Egri Katalin Jászai Mari-díjas szí-

nésznő 
1958. Michelle Pfeiffer amerikai filmszí-

nésznő 

Április 29-én halt meg 
1903. Szárnovszky Ferenc szobrász, érem-

készítő 
1918. Benkő Henrik zeneszerző/karmester 
1951. Ludwig Wittgenstein Angliában 

élt osztrák filozófus 
1980. Alfred Hitchcock Oscar-díjas an-

gol származású amerikai filmrendező 
2006. John Kenneth Galbraith amerikai 

közgazdász, az ipari társadalom elméletének 
képviselője 

2007. Ivica Racan volt horvát kormányfő, 
szociáldemokrata politikus 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Borta Adrian tart fogorvosi sürgősségi 
ügyeletet a Bolyai János utca 3. szám alatti rende-
lőjében, Székelyudvarhelyen pedig 9–13 óra kö-
zött dr. Zsarnóczay Krisztina a Villanytelep utca 
2. szám alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

– Halló, Bodor tanár úr? A gyerek ma nem 
tud iskolába menni, mert nagyon megfázott.

– Rendben van. Hogy hívják a gyereket?
– Vajas Móricka.
– És kivel beszélek?
– A papámmal...

programajánló

Színház
Gyergyószentmiklóson vendégszerepel 

a Csíki Játékszín Budaházi Attila Mint a sót 
című mesejátékával ma 12 órától. Érvényes a 
Fogarassy-bérlet.

Kollár György előadása
Azt mondják, sose volt annyi beteg ember, 

mint manapság. Sokan reményüket vesztve arra 
kényszerülnek, hogy beletörődjenek életre szóló, 
vagy éppenséggel halálos betegségükbe. Ugyan-
akkor egyre többen fordulnak különböző alter-
natív gyógymódok felé a betegség gyógyítása, 
illetve megelőzése érdekében. Kevesen vannak 
azonban olyanok, akik a betegségek kialakulását 
saját helytelen életmódjuknak, mentalitásuknak 
tulajdonítanák, és szellemi-lelki okokat keres-
ve befelé fordulnának. Pedig ma is vannak még 
olyan kultúrák, amelyek tisztában vannak vele, 
hogy minden betegség jelzés: valamit rosszul 
csinálunk. Gyógyulásunk lehetősége csakis ben-
nünk rejlik. Ezt választotta Kollár György újabb 
előadásának témájául, melynek címe A betegségek 
kialakulása, kezelése és a hozzájuk való viszonyulás 
– Rák, szívproblémák, cukorbetegség… Az előadás 
ma 18.30-tól lesz Csíkszeredában, a Nagy István 
Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola aulá-
jában. A belépés díjtalan.

A székelység őshazája 
Széna Béla (Pécs) A székelység, magyarság ős-

hazája Ázsia címmel tart vetített előadást Csík-
szereda Polgármesteri Hivatalának dísztermében 
ma 18 órától.

Író-olvasó találkozó
Székelyudvarhelyen, a Gondűző Étteremben 

író-olvasó találkozót tartanak május 1-jén, vasár-
nap 19 órától. Az est meghívottja: Vámos Miklós. 
Házigazda: Szabó Károly. Az író-olvasó találko-
zót követően kötetlen beszélgetésre kerül sor az 
íróval.

túrák a hétvégén

Föld-napi túrát tart az Erdélyi Kárpát-
Egyesület (EKE) csíki szakosztálya Hajdani sze-
kérutak nyomában a Csíki-havasokban mottóval 
szombaton, április 30-án. Útvonal: Csíksomlyó – 
Havas útja – Hosszúaszó – Monyasd-feje – Poty-
tyand. Itt 12 órától részt lehet venni a pottyandi 
Erdei Iskolaház Föld-napi rendezvényein. Indu-
lás: 7 órakor a csíksomlyói borvízforrástól. Túra-
vezető: Kedves Ferenc, telefon: 0744–795186.

*
Az EKE csíki osztálya május 1-jén túrát szer-

vez a Csíki-havasokba. Indulás 6.50-kor a csíksze-
redai autóbusz-pályaudvarról a Gyimesi-hágóig. 
Útvonal: Gyimes-hágó – Fügéstető – Szellőtető 
– Pottyand feje – csíksomlyói nyereg. Túraveze-
tő: Solti Imre, telefon: 0748–828541. 

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egye-

sület 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 beiratkozással lehet részt ven-
ni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.
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A Csíkszereda Kiadóhivatal Könyvajánlója

Nagybőgő-hangverseny

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, vala-
mint a Csíki Kamarazenekar Egyesület és a Nagy István 
Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola szervezésében 

Nagybőgő-hangverseny lesz május 4-én, szerdán 19 órától Csík-
szeredában, a művészeti iskola aulájában. Fellépnek: Szőgyör Ár-
pád – nagybőgő, Polgár Szabolcs – zongora (a Nagy István Zene- 
és Képzőművészeti Szakközépiskola tanárai). Műsoron: Hans 
Fryba: Suite im Alten Stil (szvit – régi stílusban); Preludium, 
Allemande, Gavotte I., II., Gigue; Franz Schubert: á moll Szo-
náta „Arpeggione” D 821; Allegro Moderato, Adagio, Allegret-
to; Knut Guettler: Variációk a „Greensleeves” témára; Giovanni 
Bottesini: Sonnambula Fantázia. A belépés díjtalan. 

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története 
A kötet a székelyföldi városokat bemutató sorozat ötödik könyve. Csík-
szereda és Csíksomlyó történetéről – a fényképezés hőskorától napjain-
kig – nyújt átfogó képet. A szerző a könyvében több száz archív és jelen-
kori fénykép, képeslap bemutatásával Csíkszereda várossá alakulásának 
útját követi. Betekintést nyerhetünk Csíkszereda falusias külsejébe, 
képet kapunk a boronaházas településről, de az olvasó elé tárja a jelen-
kort is. A könyv a múltidézésnek egy sajátos műfaji kísérlete, amellyel 
a szerző megerősíti a fotográfia sajátos kettős funkcióját, az illusztráció 
mellett a hiteles történelmi forrás jelentését. A szerző szeretettel ajánlja 
minden olvasónak a könyvet, bízva abban, hogy aki fellapozza, egy átfo-
gó képet kap Csíkszereda múltjáról és jelenéről. Ára: 120 lej.

Turcza László művészalbum 
A Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában megjelent igényes 
kivitelű művészalbumot Túros Eszter művészettörténész írta és 
szerkesztette. A csíkszeredai művész „időnként ugyan absztrakt áb-
rázolásmódok felé kalandozik, ebben a szellemben készített művei 
azonban legalább annyira kézzelfoghatóak, földhözragadtak, mint 
figuratív látomásai” – írja a szerző. Ha valaha láttunk egy Turcza-
képet, talán örökre emlékezetünkbe véstük. Ára: 50 lej.

A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.


