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Csütörtök 
Az év 125. napja, a hátralevő napok száma 

240. Napnyugta ma 20.48-kor, napkelte holnap 
6.11-kor 

Isten éltesse 
Györgyi nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Györgyi a Georgina női név magyarosítása. 

Május 5-én történt 
1949. Londonban tíz ország megalakította 

az Európa Tanácsot. 

Május 5-én született 
1818. Karl Marx német közgazdász, filozófus 
1909. Radnóti Miklós költő, műfordító 

Május 5-én halt meg 
1821. Bonaparte Napóleon francia császár 
1904. Jókai Mór író 
1997. Kibédi Ervin színész, komikus  

Kankalin-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a tavaszi gyógynövények 
is mertetése céljából szervez túrát a Csíki-hava-
sokba. Túraútvonal: Csíkszereda – csíksomlyói 
borvízforrás – Somlyó-patak forrása – Ha-
vas útja – Csíkszereda. Indulás: vasárnap dél-
előtt 9 órakor a készruhagyár melletti piactér-
ről. Megjegyzés: a túrán előzetes beiratkozással 
lehet részt venni. Beiratkozni szombaton este 9 
óráig lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

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 (www.korai.ro).

programajánló

Színház
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh 

Vaknyugat című darabját mutatja be ma és 
holnap 19 órá tól a Csíki Játékszín társulata. A 
négyszereplős stúdióelőadás rendezője Parászka 
Miklós, szereplői: Czintos József, Fülöp Zoltán, 
Veress Albert és Kiskamoni-Szalay Lilla, a Ka-
posvári Egyetem színészhallgatója. Az előadás 
a Teatro Mundi és az UMPA Ügynökség köz-
reműködésével jött létre. A produkciót csak 16 
éven felüli nézőknek ajánlják.

*
Az évad utolsó bemutatójára készül a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. 
Henrik Ibsen Nóra című darabját Csurulya 
Csongor rendezésében adják elő ma 19 órától 
a Tomcsa Sándor-bemutatóbérlettel, holnap 19 
órától a Nyirő József-bérlettel.

Táncház
Az Udvarhely Táncműhelynél táncházat 

tartanak ma 19 órától a Keleti Szél Szabadcsa-
pat közreműködésével. A tánctanítás is foly-
tatódik Albert Éva és Györfi Csaba hivatásos 
táncosok irányításával. Helyszín: az Udvarhely 
Táncműhely próbaterme. A beugró felnőttek-
nek 8, diákoknak kedvezménnyel 5 lejbe kerül. 

Zongoraest
A Székelyföldi Filharmónia szervezésében 

szombaton 18 órától a székelyudvarhelyi vá-
rosháza Szent István-termében ad zongoraestet 
Adriana Paler-Nicolescu (Bécs, Ausztria). Mű-
soron: M. Muszorgszkij – Egy kiállítás képei.

Helver éjszakája
Utolsó alkalommal lehet megtekinteni Csík-

szeredában a Helver éjszakája című előadást má-
jus 9-én 19 órától, a Szakszervezetek Művelődési 
Házában. A bevétel az Osteogenesis Imperfecta 
Alapítványhoz tartozó üvegcsontú gyerekek tá-
mogatását szolgálja. Jegyek elővételben a Szak-
szervezetek Művelődési Házának jegypénztárá-
nál kaphatók. Felnőttjegy 20 lej, diákjegy 10 lej, 
mecénásjegy 50 lej.

Őseink üzenetei
A Cry for Help Alapítvány Boldogság-sziget 

sorozatának keretében tart előadást dr. Koltai 
Mária pszichiáter, családterapeuta, kiképző 
pszichoterapeuta Őseink üzenetei címmel Csík-
szeredában, a Csíki Játékszín nagytermében 
május 31-én 19 órától. Jegyek elővételben a 
színház jegypénztárában kaphatók.

IV. Felcsíki Tánctalálkozó
Csíkszenttamáson május 15-én tartják a 

IV. Felcsíki Tánctalálkozót az Anna-feredőnél. A 
találkozó 11 órától szentmisével kezdődik, majd 
a csoportok felvonulnak az Anna-feredőig, ahol 
a résztvevők megtekinthetik néptáncműsorukat. 
A fellépő csoportok: a csíkszenttamási Cson-
ka Torony Néptáncegyüttes, csíkszépvízi, 
karcfalvi, gyimesközéploki, marosfői, vaslábi 
és lövétei néptáncegyüttesek, valamit a csík-
szeredai Kosz Szilveszter Néptáncegyüttes 
és a csíkszentdomokosi Cserevirág Néptánc-
e gyüttes. Vendégelőadó: a nyáregyházi (Ma-
gyarország) Dáridó Zenekar, aki a csoportok 
előadása után lép színpadra és az esti bálban is 
szolgáltatja a talpalávalót. 
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– Láttam, hogy Józsi a marhaistállót tataroztatja. Ejsze, még több tehenet akar tartani?
– Dehogyis. Turistaszállót csináltat belőle. Azt mondja, a turisták jobban tejelnek.

www.parapista.com

para

Meghívott: Fr. Dr. Barsi Balázs OFM

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Ferences Óra

A csíksomlyói kegy-
templomban május 
8-án, vasárnap 11.30-

kor, a nagymise után kerül sor 
a Ferences Óra elnevezésű, 
2011-ben ember–környezet–
társadalom témakörben meg-
hirdetett előadássorozat má-
sodik rendezvényére.

Az előadás meghívottja a Kárpát-meden-
cei magyar római katolikusok körében jól is-
mert lelkigyakorlat-vezető, Fr. Dr. Barsi Balázs 
OFM Sümegen (Magyarország) élő ferences 
szerzetes, aki Szent Ferenc természetszeretete 
ma címmel tart előadást.

Mit üzen Szent Ferenc a környezeti, gaz-
dasági és erkölcsi válságban vergődő modern 
embernek, akinek tragédiája önhittségéből 

és az isteni meghívástól való 
eltávolodásból származik? 
Ho gyan értelmezheti, tanul-
hatja meg (újra), és hogyan 
teheti hétköznapi életvilága 
részévé VI. Pál pápa által a 
természet védőszentjévé nyil-
vánított „Assisi Szentjé”-nek 
több száz éve megfogalma-

zott ter mészetszeretetét, természeti és emberi 
környezetéhez való szeretetteljes viszonyulá-
sát? Hogyan szólíthatja meg és érintheti meg 
a fogyasztói társadalom értékrendje szerint élő 
embert a szegénység szellemisége, amely a spi-
rituális gazdagodás lehetőségével kecsegtet? 
Barsi Balázs atya előadása minden bizonnyal 
ezekben a kérdésekben is eligazító lehet a hall-
gatóság számára.

Kalandos fizika

Egy viking portya törté-
nete a húrelmélet és koz-
mológia felségvizein. Ré-

szecskefizika, relativitásel mé-
le tek, kvantummechanika és 
húrelmélet – megannyi ijesztően 
hangzó kifejezés a középiskolások 
– és szüleik – többsége számára.  
Dr. Györfi András azonban érde-
kessé, közérthetővé teszi ezeket a 
fogalmakat azáltal, hogy a mo-
dern fizika kihívásaival egy kora középkori 
viking portya kalandjai révén szembesíti az 
olvasót. A szerző belgyógyász főorvos, a fizi-
kával azonban nem műkedvelő szinten foglal-
kozik: szabadalmaztatott egy olyan új eljárást, 

amely lehetővé teszi a mesterséges 
intelligenciának az orvosi diag-
nosztikában való alkalmazását.

A könyv terjedelme 152 
olda, ára: 54 lej. Megvásárolható 
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, mo-

bil: 0745–005544, e-mail: konyv kiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB 0152007505270001.

Postai rendelésnél, kérjük, küldje el sze-
mélyi számát (CNP) és telefonszámát is.

Születés Hete – mai program
Csíkszeredában ma 10 órától Kukucs-

baba-készítés lesz Tőzsér Kinga (Pörgettyű 
Egyesület) vezetésével a megyei tanács épü-
letében, 17 órától pedig Szülés félelem nélkül 
címmel Vitos Mária szülésznő tart előadást, 
ezt követően a Világra jönni című francia 
dokumentumfilmet tekinthetik meg a részt-
vevők. Székelykeresztúron 10 órától Bíró 
Enikő gyermek szakasszisztens és okleveles 
babamasszőr A babamasszázs fejlesztő ereje 
címmel tart értekezést, melyet Mama-manó 
dúdoló foglalkozás követ a Gondviselés szék-
házban. 17 órától Bernád Ilona marosvásár-
helyi szülésznő, természetgyógyász Vajúdás, 
szülés, gyermekgyógyászat a magyar népha-
gyományban című előadását kísérhetik figye-
lemmel a Barátság unitárius gyülekezeti ház 
tanácstermében. 17 órától babajátszóház és 
interaktív bábszínház várja az érdeklődőket. 
A gyergyószentmiklósi események program-
ja lapunk 4. oldalán olvasható. 


