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Kedd
Az év 130. napja, a hátralévő napok száma 

235. Napnyugta ma 20.54 -kor, napkelte holnap 
6.04-kor. 

Isten éltesse 
Ármin és Pálma nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin eredetű Ármin jelentése: hadi férfi, 

míg a magyar eredetű Pálma jelentése a növény 
maga. 

Május 10-én történt
1843. A magyar Nemzeti Színházban elő-

ször énekelték nyilvánosan Vörösmarty Szóza-
tának megzenésített változatát. 

1940. A II. világháborúban a német csapa-
tok megtámadták Hollandiát, Belgiumot, Lu-
xemburgot és Franciaországot. 

Május 10-én született
1787. Bielz Mihály erdélyi szász természet-

kutató, litográfus és nyomdász 
1852. Kazaliczky Antal színész, író 

Május 10-én halt meg
1957. Sárközy Pál Endre bencés szerzetes, 

matematikus, pannonhalmi főapát 
2002. Gabriele Mucchi olasz–német festő, 

építész, író, a neorealizmus egyik megteremtője 
2002. Yves Robert francia színész, rendező 

szünetel az áramszolgáltatás

A gyimesközéploki Kápolnapatakán a 281–
304. szám alatt javítási munkálatok miatt ma 
8–17 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

Népesedés a szórványban 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Népese-
désért- és Szórványért szakcsoportja levelezős 
vetélkedőt hirdet 9–11. osztályos diákok szá-
mára Népesedés a szórványban címmel. A vetél-
kedő célja, hogy felhívja a figyelmet az erdélyi 
magyarságot érintő népesedési problémákra és 
feladatokra. A részvételhez egy feladatlapot kell 
kitöltenie minden pályázónak, amely az említett 
témával kapcsolatos kérdéseket, valamint egy 
egyéni kutatómunkát igénylő feladatot tartal-
maz. A  lapokat a www.nepesedesert.gportal.hu 
oldalról lehet letölteni, június 6-ig kell kitöltve 
elküldeni a nepesedes@yahoo.com címre. Ezen 
a honlapon, valamint a nepesedes azonosítón le-
het további információkat kérni a vetélkedőről. 
A beküldött munkákat egy szakértőkből álló bi-
zottság fogja értékelni. A legeredményesebb dol-
gozatok június 27-én, előzetes eredményhirdetés 
után kerülnek díjazásra. A nyerteseket értékes 
könyvcsomagokkal és EMI-táboros belépőkkel 
fogják díjazni a szervezők.

a nap vicce

– Pincér, hozzon nekem egy jó erős kávét!
– Igen, uram. Hány cukorral?
– Ha tényleg jó a kávé, akkor eggyel 

iszom.
– Igenis, egy kávé négy cukorral!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Csíkszeredában ma 11 órától a temesvári 

Csiky Gergely Állami Magyar Színház Zián és 
Kopik című gyermekelőadását láthatják a színház 
kamaratermében, 18 órától pedig a Csíki Játék-
szín társulata a Finito című darabot játssza. Az 
előadásra érvényes a Csongor és Tünde-bérlet.

*
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház társulata ma 19 órától A téboly hétköznapjai 
című előadással lép színpadra a Művelődési Köz-
pont színháztermében. Rendező: Katona Imre.

Kórusok hangversenye
Csíkszeredában a Segítő Mária Római Kato-

likus Gimnázium Kollégiumának dísztermében 
ma 17 órától tartanak kórushangversenyt a Nagy 
István Művészeti Líceum II–IV., V–VIII. és IX–
XII. osztályok kórusai. Jegyek a helyszínen kap-
hatók: felnőtteknek 5 lej, diákoknak 3 lej.

Varázsének
A székelyudvarhelyi Művelődési Házban ma 

19 órától ismét színpadon a Varázsének, az Ud-
varhely Táncműhely legújabb produkciója. Az 
előadás nem más, mint betekintés a szakrális ri-
tuálék világába. Rendező–koreográfus, zenei szer-
kesztő, viselet- és díszlettervező: Furik Rita m. v.

Előadás
Pénteken 18 órától dr. Takács Péter Kézmű-

ves népi mesterségek Székelyföldön a XVIII. szá-
zad végén címmel tart előadást Csíkszeredában, 
a polgármesteri hivatal dísztermében.

 jubileumi évkönyv

Vaskos kötetben, igényes kivitelezésben lát 
napvilágot az Erdélyi Kárpát-Egyesület múltja 
és jelene. Az 1891-ben létrehozott, idén 120 esz-
tendős civil szervezetünk egész Erdélyt behálózó 
osztályaival a jubileum alkalmából szánta magát 
e nagy munkával járó, de hiánypótló kiadvány 
elkészítésére. Az 560 oldalas, B5 méretű, színes 
képmelléklettel gazdagított, igényes kivitelezés-
ben megjelenő könyv többek között a követke-
zőket tartalmazza: történelmi visszatekintés az 
elmúlt 120 évre; a 16 EKE-osztály tevékenysé-
gének bemutatása létrejöttüktől napjainkig; visz-
szaemlékezés egykori osztályokra; az egyesület 
életét és működését bemutató leírások és képso-
rok. A jubileumi könyv 1500 példányban jele-
nik meg, így nemcsak a tagokhoz jut el, hanem 
különböző intézményekhez, könyvtárakhoz Er-
délyben és határainkon túlra, hűen bemutatva az 
erdélyi magyar turistaság múltját és jelenét, íze-
lítőt adva az erdélyi havasok szépségeiről. A kö-
zös munkánk eredményeképpen születő EKE-
történelemkönyv az egyesület létrejöttének 120. 
évfordulójára szervezett ünnepségre, a május 12-i 
EKE-napra lát napvilágot. A könyv megren-
delhető postai utánvéttel az ekekonyv@eke.ma 
e-mail, illetve a SCA, O.P. 1, C.P. 1, 400750 Ko-
lozsvár (Cluj) postai címen. 

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).
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– Tyű, de szörnyűséges piaszagod van, komám! Mitől?
– Tudod, rummal próbálom kezelni a fájós fogamat.

– És régóta fáj?
– Hát... vagy öt éve.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Nóra

Henrik Ibsen Nóra című darabját 
szabadelőadásként játssza a Tomcsa 
Sándor Színház holnap és csütörtö-

kön 19 órától a székelyudvarhelyi Művelődé-
si Ház nagyszínpadán. Rendező: Csurulya 
Csongor. Fordította: Németh László. 

*
Nóra az a tipikus női alak, aki megpró-

bálja a legmegfelelőbb családi modell látsza-
tát fenntartani. Nő, aki bár mindent megtesz 
családjáért, nem kérkedik vele, nem vár érte 
köszönetet vagy dicséretet, nem abban leli 
meg boldogságát, ha ő lehet a középpont-
ban. Ennek ellenére azt, hogy mi játszódik 
le Nórában, csak ő tudhatja igazán. Ibsen 
drámájában az jelenti a tetőpontot, mikor a 
főhősnő eljut arra a pontra, hogy már semmi 
nem képes visszatartani őt, elhagyja család-
ját, és olyan útkeresésbe kezd, amely... Jegy-
foglalás a 0266–212131-es telefonszámon 
vagy írjon az kozonsegszervezo@szinhaz.ro 
e-mail címen. 

Nyelvi rejtvény, játék, verseny

Zsigmond Győző rejt-
vényei és vetélkedésre 
ajánlott játékai jórészt a 

szerző saját észjárásának, ötlete-
inek termékei. Vannak már is-
merői a tanárkollégák körében, 
vannak hívei is, követői pedig 
leginkább a gyermekek, az a 
tanulói korcsoport, amelynek 
a könyvet is szánta. E kiadvány-
nyal a hívek, a követők, a játék-
ba, az anyanyelvbe-felejtkezők 
tábora minden bizonnyal csak növekedni 
fog. (Péntek János) A könyv terjedelme 

128 oldal, ára: 20 lej. Megvá-
sárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi, nr. 
4., jud. Harghita. Tel./fax: 
0266–371036, mobil: 0745–
005544, e-mail: konyv kiado@
pallasakademia.ro. Folyószám-
laszám: BCR – RO46RNCB 
0152007505270001. Postai 

rendelésnél, kérjük, küldje el személyi szá-
mát (CNP) és telefonszámát is.


