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Szerda
Az év 131. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 234. Napnyugta ma 20.56-kor, 
napkelte holnap 6.03-kor. 

Isten éltesse 
Ferenc és Albert nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A francia–latin eredetű Ferenc jelentése: 

francia, a német eredetű Albert jelentése: ne
mes, fényes. 

Május 11-én történt 
1860. Szicíliában az Itália egyesítését köve-

telő parasztfelkeléshez csatlakoztak Giuseppe 
Garibaldi önkéntesei, a híres „marsalai ezer”. 

1896. Moszkvában megkoronázták II. Mik-
lós cárt és feleségét, Alekszandra Fjodorovnát. 

Május 11-én született 
1902. Loius Klein Diamond amerikai or-

vos, hematológus, az RH-faktor felfedezője 
1904. Salvador Dalí spanyol festő 
1918. Richard Feynman Nobel-díjas ame-

rikai fizikus 

Május 11-én halt meg 
1981. Bob Marley jamaicai könnyűzenei 

énekes, reggaesztár 
1992. Kolozsvári Grandpierre Emil Kos-

suth-díjas író, kritikus és műfordító 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt Csíkszeredában, 
a Fűzfa utca 3/A szám alatt holnap 8–17 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás.

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-
zete értesíti a lakosságot, hogy minden csü-
törtökön 9 és 10 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tartanak a Petőfi Sándor u. 8 sz. 
alatti székházban, előzetes bejelentkezés alap-
ján (személyesen vagy telefonon). Telefon: 
0266–31183, 0743–663590.

díjazzák a tevékeny fiatalokat

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal közösen, idén 
is programsorozattal ünnepli az Ifjúság Orszá-
gos Napját. A 2011-es Ifi Napok programso-
rozat keretében megszervezik az Ifjúsági Kon-
ferenciát a megyeháza épületének földszinti 
márványtermében május 18-án 14 órától. A 
konferencián díjazzák a Hargita megyei aktív, 
kiemelkedő közösségi tevékenységet folytató fi-
atalokat, eredményes ifjúsági projekteket lebo-
nyolító szervezeteket, azokat az önkormányza-
tokat, amelyek segítik az ifjúsági szervezeteket, 
programokat, és megrendezik az Önkéntességtől 
a munkavállalásig témájú kerekasztal-beszélge-
tést World café módszerrel. Bővebb információ 
kapható a www.civilszervezetek.ro és a www.
hargitamegye.ro honlapon, illetve az info@ci-
vilszervezetek.ro e-mail címen.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Henrik Ibsen Nóra című darabját szabad-

előadásként játssza a Tomcsa Sándor Színház 
ma és holnap 19 órától a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Ház nagyszínpadán. 

*
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulatá-

nak előadásában ma és holnap 18 órától Tasnádi 
István Finito című verses szatíráját láthatja a kö-
zönség. A mai előadásra az Arlechino-, a holnapi 
előadásra a Rómeó és Júlia-bérlet érvényes.

Előadás 
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fuvola 
szakos diákjainak előadását tekinthetik meg az 
érdeklődők ma 17 órától, holnap pedig a gitár 
szakos diákok lépnek színpadra Csíkszeredá-
ban, az iskola székhelyén (Gál Sándor utca 9. 
szám).

IV. Felcsíki Tánctalálkozó
Csíkszenttamáson vasárnap tartják a IV. Fel

csíki Tánctalálkozót az Anna-feredőnél. A talál-
kozó 11 órától szentmisével kezdődik, majd a 
csoportok felvonulnak az Anna-feredőig, ahol 
a résztvevők megtekinthetik néptáncműsorukat. 
A fellépő csoportok: a csíkszenttamási Csonka 
Torony Néptáncegyüttes, csíkszépvízi, karc-
falvi, gyimesközéploki, marosfői, vaslábi és 
lövétei néptáncegyüttesek, valamint 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. 

Őseink üzenetei
A Cry for Help Alapítvány Boldogságsziget 

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

tallózó – Korunk

A Korunk májusi lapszámá-
nak súlypontját az (erdélyi) 
magyar történetírás képezi; 
az összeállítás megkísérli ösz-
szegezni az erdélyi historiog-
ráfia évszázadait, a kezdetek-
től a 20. századi történészek 
munkásságáig. A felvezető 
tanulmányban Romsics Ig-

nác a magyar – és ezen belül erdélyi – historiog-
ráfia történeti elemzését adja, ezt követően hazai 
és magyarországi szerzők jóvoltából Szamosközy 
István, Cserei Mihály, Bod Péter, Mikó Imre, 
Kőváry László, Jakab Elek, Márki Sándor, 
Szádeczky Lajos, I. Tóth Zoltán, Makkai László, 
Pósta Béla és a Kolozsváron kialakult régészeti 
iskola, valamint Jakó Zsigmond történetírói te-
vékenységébe kapnak betekintést az olvasók.

a nap vicce

– Kérem – kérdi aggodalmas arccal az 
egyik utas a kapitányt –, az ilyen hajók, mint 
ez is, gyakran elsüllyednek?

– Á, dehogy! Csak egyszer.
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– Mit csinálsz, Kázmérka?
– Temetem a húsvéti nyuszimat!

– Nem kell akkora gödör egy nyuszinak...
– Csakhogy a nyuszim a maga kutyájában van, szomszéd bácsi!

www.parapista.com

para

Kiállítás négy helyszínen 

10 éves a Székelyföldi Fürdő-  
és Közösségépítő Kaláka Mozgalom

Az Ars Topia Alapítvány, a Csíki 
Székely Múzeum, valamint a Csí-
ki Természetjáró és Természetvé-

dő Egyesület közös szervezésében a 10 
éves a Székelyföldi Fürdő és Közösségépítő 
Kaláka Mozgalom című vándorkiállítást 
Csíkszeredában a Csíki Székely Múze-
umban ma 17 órától nyitják meg. 

A tárlatot Lévai Anikó méltatja, a kalá-
kások nevében köszöntőt mond Herczeg 
Ágnes. Fellép a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes egy részlettel a Hegyen in
nen – hegyen túl című előadásból. A meg-

nyitót közös együttlét, beszélgetés, zene, 
tánc követi. A táncházi muzsikát  Csibi 
Levente zenekara húzza.

Hargita Megyei 
Képzőművészek Tárlata

2011-ben is megszervezi a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ a Hargita Megyei Képzőművészeti 
Tárlatot, és idén Kovászna megyében is ismertetik 

az alkotásokat. A felhívásra több művész jelentkezett, a 
szakmai zsűri 60 munkából 44-et talált megfelelőnek. 
Ezek lesznek kiállítva, és ezek szerepelnek a kiállítás ka-
talógusában is.

A kiállítás négy helyszínen lesz megtekinthető: 
Kéz di vásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban május 
13–24. között; Székelyudvarhelyen a Művelődési Ház 
kiállítótermében május 26.–június 7. között; Csíksze-
redában a Kriterion Galériában június 9–21. között; 
Gyergyószentmiklóson a Pro Art Galériában június 24.–
július 8. között.


