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Hétfő
Az év 129. napja, a hátralévő napok száma 

236. Napnyugta ma 20.53-kor, napkelte holnap 
6.05-kor. 

Isten éltesse
Gergely nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A görög eredetű Gergely jelentése: éberen 

őrködő. 

Május 9-én történt
1849. I. Miklós orosz cár ünnepélyes kiált-

ványban bejelentette, hogy a magyar forradalom 
leverésére fegyveres segítséget nyújt I. Ferenc Jó-
zsef császárnak. 

Május 9-én született
1837. Adam Opel német nagyiparos, az 

Opel művek megalapítója 
1892. Zita utolsó osztrák császárné és ma-

gyar királyné 
1912. Ottlik Géza író, műfordító 

Május 9-én halt meg
1688. Frigyes Vilmos brandenburgi választó-

fejedelem 
1918. Gheorghe Coşbuc román költő, mű-

fordító 

díjazzák a tevékeny fiatalokat

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal közösen, idén 
is programsorozattal ünnepli az Ifjúság Or-
szágos Napját. A 2011-es Ifi Napok program-
sorozat keretében megszervezzük az Ifjúsági 
Konferenciát a megyeháza épületének föld-
szinti márványtermében május 18-án 14 órá-
tól. A konferencián díjazzák a Hargita megyei 
aktív, kiemelkedő közösségi tevékenységet 
folytató fiatalokat, eredményes ifjúsági pro-
jekteket lebonyolító szervezeteket, azokat az 
önkormányzatokat, amelyek segítik az ifjúsági 
szervezeteket, programokat, és megrendezzük 
az Önkéntességtől a munkavállalásig témájú 
kerekasztal-beszélgetést World café mód-
szerrel. Bővebb információ kapható a www.
civilszervezetek.ro és a www.hargitamegye.ro 
honlapon, illetve az info@civilszervezetek.ro 
e-mail címen.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 
7 sérült személyhez, 5 infarktusos esethez, 12 
agyvérzéshez, 28 szívbeteghez, 34 magas vér-
nyomásos esethez, 11 csonttöréshez, 19 testi 
sértéshez, 23 különböző traumához, 8 asztmás 
és 5 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továb-
bá segítséget kértek tőlük 25 szülés, 12 ájulás, 
16 ittas állapot, 5 kómás állapot,  1 sárgaságos 
eset, 23 légzéselégtelenség, 21 pillanatnyi el-
mezavar, 7 rángógörcsös eset, 1 kutyaharapás, 
4 öngyilkossági kísérlet, 3 gyógyszer- és 1 étel-
mérgezéses eset, 7 felső tápcsatornai vérzés, 
36 lázas állapot, illetve 11 hasmenés esetén. 
Nyilvános helyről 7 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen négy ha-
lottat jegyeztek.

programajánló

Színház
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház társulata ma és holnap 19 órától A téboly 
hétköznapjai című előadást játssza a Művelődési 
Központ színháztermében. Rendező: Katona 
Imre.

Helver éjszakája
Utolsó alkalommal lehet megtekinteni Csík-

szeredában a Helver éjszakája című előadást ma 
19 órától, a Szakszervezetek Művelődési Há-
zában. A bevétel az Osteogenesis Imperfecta 
Alapítványhoz tartozó üvegcsontú gyerekek 
támogatását szolgálja. Jegyek elővételben a Szak-
szervezetek Művelődési Házának jegypénztárá-
nál kaphatók. Felnőttjegy 20 lej, diákjegy 10 lej, 
mecénásjegy 50 lej.

Harry Tavitian-koncert
Az I. Székelyföldi ClassJazzFeszt keretében 

Székelyudvarhelyen, a városi tanács koncert-
termében holnap 19 órától Harry Tavitian ad 
koncertet.

Fényképkiállítás
Ádám Gyula csíkszeredai etnofotósnak az 

Ezer Székely Leány Napját bemutató fotóiból 
nyílik kiállítása ma 18 órakor a gyergyóditrói 
Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban. A 
tárlat házigazdája Puskás Elemér, Gyergyóditró 
polgármestere. A fotóművész jelenlé tében a 
tárlatot Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ igazgatója nyitja meg, közre-
működik a Ditrói Hagyományőrző Csoport 
Dalköre.

Fotótárlat (21+70)
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 

fotó szakának 21 első- és másodéves diákja 70 
alkotással mutatkozik be holnap 17 órától a 
csíkszeredai Székely Károly Szakközépisko-
lában működő Nagybükki Néprajzi Társaság 
kiállítótermében. A kiállítást megnyitja Péter 
Csaba igazgató. A fotósok munkáit Szabó At-
tila fotóművész, szakoktató méltatja. A tárlatot 
művészeti műsor zárja. A rendezvény házigaz-
dája Burus János tanár. 

jelölteket toboroznak

Az Országos Büntetés-végrehajtási Ad-
minisztráció a Csíkszeredai Fogház révén 
jelölteket toboroz egyetemi felvételi ver-
senyvizsgán való részvétel végett. A bünte-
tés-végrehajtási intézményrendszer számára 
helyeket tartanak fenn a különböző kato-
nai oktatási intézményekben, többek közt 
a Rendőrakadémián, az Országos Hírszer-
zési Akadémián, a Katonai Mérnöki Aka-
démián. Úgyszintén jelentkezőket várnak 
a posztliceális intézmények esetében is, a 
piteşti-i Katonai Mesteriskolánál, valamint 
a Târgu Ocna-i Börtönőriskolánál. A felvételi 
feltételekről az érdekeltek bővebben tájéko-
zódhatnak az intézmény weboldaláról: www.
anp-just.ro. A versenyvizsgával, valamint a je-
lentkezési ügycsomó benyújtásával kapcsola-
tos információk beszerezhetők a Csíkszeredai 
Fogháznál is naponta 7–15 óra között, vala-
mint a 0266–316973-as telefonon (318-as 
belső), illetve a www.penitenciarulmciuc.ro.
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– Uram, az ön idegei tönkrementek.
– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt.

– Hogyan? A horgászás nyugtatja az idegeket.
– Persze, engedéllyel.

www.parapista.com

para

Veszedelmes viszonyok, valamint Zián és Kopik 

Varázsének

A székelyudvarhelyi Művelődési Ház-
ban holnap 19 órától ismét szín-
padon a Varázsének, az Udvarhely 

Táncműhely legújabb produkciója, melyet 
folklórszínházként definiált a felvidéki szár-
mazású, Magyarországon élő-dolgozó ko-
reográfus, Furik Rita. Az előadás nem más, 
mint betekintés a szakrális rituálék világába. 
Kötetlen dramaturgiája az emberi élet három 
nagy tisztessége – a születés, házasság, halál 
– köré szerveződik. Célja a napjainkban oly 
mostohán kezelt, „csak pszichológiai” érte-
lemben számon tartott érzelmi tendenciáink 
középpontba állítása minden manír, mani-
puláció nélkül, amilyen egyszerűen a népi 
gondolkodásunkból fakad. Mindezt zene, 
tánc és szöveg együttes hatásával érzékeltet-
ve a mai ember számára. Rendező–koreográ-
fus, zenei szerkesztő, viselet- és díszlettervező: 

Furik Rita m. v. Zeneszerző: Orbán Ferenc. 
Koreográfusok: Mátéfi Csaba (mezőkölpényi 
táncok) és Richtarcsik Mihály (gömöri tán-
cok). Díszlet: Benkő Éva. Társalkotók: Albert 
Éva, Antal József, Boros Béla, Faluvégi Erzsé-
bet, Gáll Kata, Györfi Csaba, Oláh Hilda, 
Osváth Ildikó, Pál Levente, Sipos Réka, Varga 
Hajnalka (táncosok) és Erőss Judit (énekes).

Csíkban is fellépnek a temesváriak

Ma érkezett erdélyi turnéjának csík-
szeredai állomásához a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar 

Színház társulata. A Puskás Zoltán rendezte 
Veszedelmes viszonyok című izgalmas musicalt 
mutatják be a Csíki Játékszín nagytermében 
ma este 19 órától, majd holnap a Palocsay 
Kisó Kata rendezte Zián és Kopik című gyer-
mekelőadás szól a legkisebbeknek 11 órától a 
Hunyadi László Kamarateremben. A temes-
vári magyar társulat május 2–19. között négy 
előadásával hét erdélyi városba látogat. Sajtó-
közleményük szerint a turné töretlensége az 
elmúlt évek során gyűjtött tapasztalatoknak és 
az évről évre növekvő érdeklődésnek köszön-
hető. A vendégszereplések kitűnő lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a közönség betekintést 

nyerjen a temesvári magyar színház munkájá-
ba. Az idei turné alkalmával a kolozsvári, ma-
rosvásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, 
gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi, sepsi-
szentgyörgyi közönség tekintheti meg az idei 
évad három népszerű előadását: Veszedelmes 
viszonyok, Mellékhatások, Zián és Kopik, il-
letve a 2008/2009-es évad Amor omnia című 
nagysikerű produkcióját. 


