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Hétfő
Az év 122. napja, a hátralévő napok száma 

243. Napnyugta ma 20.44-kor, napkelte holnap 
6.16-kor. 

Isten éltesse 
Zsigmond nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Zsigmond jelentése győ-

zelmes védő. 

Május 2-án történt 
1271. Útnak indult Ázsiába Marco Polo, az 

első európai, aki átutazta a földrész keleti részét. 
1945. A szovjet Vörös Hadsereg elfoglalta 

Berlint. 

Május 2-án született 
1729. II. (Nagy) Katalin orosz cárnő 
1772. Friedrich Leopold Novalis német köl-

tő, író, a korai német romantika legjelentősebb 
lírikusa 

1942. Jacques Rogge sportdiplomata, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke 

Május 2-án halt meg 
1519. Leonardo da Vinci firenzei festő, szob-

rász, író, fizikus, mérnök, anatómus, a reneszánsz 
ember megtestesítője 

1857. Alfred Musset francia költő, író 
2002. Bauer Péter Tamás (Lord Bauer) ma-

gyar születésű angol közgazdász 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 13 
agyvérzéshez, 1 tűzesethez, 25 szívbeteghez, 31 
magas vérnyomásos esethez, 16 csonttöréshez, 
13 testi sértéshez, 33 különböző traumához, 8 
asztmás és 2 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 34 szülés, 16 ájulás, 
10 ittas állapot, 5 kómás állapot,  28 légzéselégte-
lenség, 1 szén-monoxid-mérgezés, 10 pillanatnyi 
elmezavar, 10 rángógörcsös eset, 2 kutyaharapás, 
4 allergiás reakció, 3 öngyilkossági kísérlet, 5 felső 
tápcsatornai vérzés, 38 lázas állapot, illetve 5 has-
menés esetén. Nyilvános helyről 5 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hét halottat jegyeztek.

gyermekneurológiai vizsgálat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
gyer   mek neurológusa, dr. Büki György május 
11–12-én vizsgálatra fogad gyerekeket a csík-
szent mártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs 
Köz pontba. Érdeklődni és időpontot kérni 
a következő telefonszámokon lehet: 0732–
500793, 0266–332100, valamint a www.ko-
rai.ro honlapon.

a nap vicce

A falusi orvos iszonyatos sebességgel szá-
guld végig a falu főutcáján.

– Vigyázz – figyelmezteti a felesége –, 
mert megállít a rendőr!

– Nem hiszem. Azt mondtam neki, hogy 
egész nap maradjon ágyban...

programajánló

Színház
Gyergyószentmiklós az első megállója a 

temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház erdélyi turnéjának. A Mellékhatások című 
előadást, mely Woody Allen novellái alapján 
készült, ma 19 órától lehet megtekinteni a Fi-
gura Stúdió Színház stúdiótermében.

*
A társulat Zián és Kopik című bábjáté-

kával is színpadra lép több erdélyi városban. 
Gyergyószentmiklóson a Művelődési Központ-
ban ma 11 órától; Csíkszeredában május 10-én 
11 órától lépnek színpadra a Csíki Játékszín ka-
maratermében. A székelyudvarhelyi közönség 
május 19-én 11 órától láthatja az előadást. Ren-
dező: Palocsay Kisó Kata; rendezőasszisztens: Bo-
dor Emőke; díszlettervező: Palocsay Kisó Kata, 
Benedek Levente; bábok: Ciprian Tauciuc, Be-
nedek Levente, Palocsay Kisó Kata, Bodor Emő-
ke. Kopik és Zián két környezet- és gyermekba-
rát manó. Remek cimborák, és van egy közös 
vállalkozásuk: a legjobb válogató szakemberek, 
igazi profikként végzik munkájukat...

Hangverseny
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Vá-

rosi Tanácsa, valamint a Csíki Kamarazenekar 
Egyesület szervezésében közös Liszt Ferenc Em-
lékhangversenyt tart a Csíki Kamarazenekar és a 
sepsiszentgyörgyi Georgius Kamarazenekar ma 
19 órától a csíkszeredai református templomban. 
Műsoron: válogatás Liszt Ferenc, Franz Schu-
bert, Erkel Ferenc és Orbán György műveiből. 
Karmester: Werner Gábor – Budapest. Szólista: 
Szilágyi Zsolt (tenor – Sepsiszentgyörgy).

Trópusi lepkeház
Mától látogatható a számos gyönyörű afrikai, 

közép- és dél-amerikai, valamint ázsiai trópusi 
lepkefajt bemutató kiállítás Székelyudvarhelyen, 
a Haáz Rezső Múzeumban. A kiállítás egyedisé-
ge abban rejlik, hogy mindezen lepkéket élőben, 
a látogatók körül röpködve lehet megtekinteni. 
Belépőjegy: gyerekeknek 5, felnőtteknek 6 lej. A 
belépőjegy csupán a Trópusi lepkeház meglátoga-
tására érvényes! (Május 13-tól pedig az Ásványok 
– Kőzetek – Kövületek című természetrajzi kiállí-
tás is látogatható a megváltott belépővel.) A tár-
lattal kapcsolatos múzeumpedagógiai foglalkozá-
son való részvételi szándékukat a 0266–218375-
ös telefonszámon vagy a muzeumpedagogia@
hrmuzeum.ro e-mail címen lehet jelezni.

felhívás – tanulmányút

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei 
Kulturális Központ 2011. május 6-án tanul-
mányutat szervez a vidék kulturális szakemberei, 
civil szervezeteinek képviselői számára, amelynek 
során kulturális helyszíneket (kultúrotthonokat, 
műemlékeket, tájházakat és más kulturális értéke-
ket) látogatnak meg a csíki térségben. Az utazás 
autóbusszal történik, a programon való részvétel 
ingyenes. Az autóbusz május 6-án reggel 9 óra-
kor indul Csíkszeredából, a Csíki Játékszín mel-
letti parkolóból. A kirándulás tervezett útvonala: 
Csíkszereda – Csíkszentkirály – Csíkszentsimon 
– Csatószeg – Kászonaltíz – Csíkkozmás. Jelent-
kezésüket várják a 0266–372044 vagy a 0266–
315891-es telefonszámon, valamint a kultura@
ccenter.ro e-mail címen.
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– Gyerekek, a nő életében csak egy igazi szerelem létezhet!
– És ki volt az nálad nagyi?

– Oh, a tengerészek...

www.parapista.com

para

Nagyon Rövid Filmek  
Nemzetközi Fesztiválja

A Nagyon Rövid Filmek Nemzetkö-
zi Fesztiváljának 13. kiadását május 
6–8. között tartják világszerte. A 

fesztivál a nagyon rövid, legfeljebb 3 perces 
filmeket népszerűsíti. Részben befutott ren-
dezők, részben felfedezésre váró tehetségek 
alkotásai teszik ki az olykor meghökkentő 
megoldásokat alkalmazó kisfilmekből álló 
válogatást. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
a Très Courts, újító erejű, világszínvonalú 
eseménnyé nője ki magát, amely alkalmat 
ad a fiatal pályakezdők bemutatkozására és 
a kultúrák találkozására. A nemzetközi ver-
senyprogram 46 nagyon rövid filmből áll, 
világszerte ugyanazokon a napokon kerül 
megrendezésre (mintegy 70 város vesz részt 
15 országból). A háromnapos rendezvény 
alatt minden város saját igényeinek megfele-
lően egészítheti ki a műsort egyéb vetítések-
kel, saját válogatásokkal, amelyekkel a helyi 
művészeket támogatják. Ezenkívül a közön-
ség szavazhat a kedvencekre.

Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeum 
galériájában követhetik figyelemmel a három 
percnél nem hosszabb hazai és a világ külön-
böző országaiból származó filmesek alkotá-
sait. A csíkszeredai közönség az elmúlt évben 
láthatott már egy összeállítást a Très Courts 
2010 kisfilmekből a Múzeumok Éjszakája 
rendezvényen, viszont idén első alkalommal 
kerülnek vetítésre ugyanabban az időszakban, 
mint a világ bármely részén – az azonos össze-
állítású nemzetközi vetítési program révén.

A fesztivál műsorában négy válogatás 
szerepel. Május 6-án, pénteken 17 órai kez-
dettel a Sélection Familiale (családi váloga-
tás), a Paroles de Femmes (női válogatás) és 
az Around the très courts Romania (romá-
niai válogatás) van programon. Május 7-én, 
szombaton 18 órai kezdettel pedig a Sélection 

internationale-t (nemzetközi válogatást) ve-
títik. A program helyszíne a Csíki Székely 
Múzeum galériája (a Kossuth Lajos utca 12. 
szám I. emeleti terme, a régi KOKEM Galéria 
helyén). A romániai válogatás 20 rövidfilmet 
tartalmaz, melyet az ország minden részéről 
beküldött több mint száz film közül szakmai 
zsűri választott ki. Az összeállításban három 
csíkszeredai születésű filmes alkotásai is be-
kerültek: Szőcs Tamás rendezésében két film 
(Euro potentia est és a Paid Art), Török Tiha-
mérnak egy egyéni (Klinika), valamint egy 
Csont Zsomborral létrehozott közös alkotása 
(Planet_RO2 012).

A zsűri szavazata dönti majd el, hogy ki 
nyeri a fődíjat – ezt azonban csak a fesztivál 
lejártakor hirdetik ki. Ugyanakkor az ország-
szerte legtöbb nézői szavazatot elért film kö-
zönségdíjban részesül. A csíkszeredai nézők is 
szavazhatnak kedvenc filmjükre, a helyszínen 
elhelyezett urnába dobva szavazatukat.


