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Csütörtök
Az év 132. napja, az év végéig hátralévő na-

pok száma 233. Napnyugta ma 20.57-kor, nap-
kelte 6.01-kor. 

Isten éltesse 
Pongrác nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Pongrác jelentése: erő, ha-

talom. 

Május 12-én történt 
1581. Báthori István erdélyi fejedelem Ko-

lozsvárott egyetemi célra a jezsuitáknak adomá-
nyozta az üresen álló ferences kolostort. 

Május 12-én született 
1904. Julesz Miklós Kossuth-díjas orvos, 

egyetemi tanár, akadémikus (105 éve) 
1929. Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozó-

fus, akadémikus 
1942. Kardos István Balázs Béla-díjas író, 

forgatókönyvíró 

Május 12-én halt meg 
1003. II. Szilveszter pápa, francia tudós és 

filozófus 
1933. Krúdy Gyula író 
1994. Erik Erikson német származású ame-

rikai pszichoanalitikus 
2001. Alekszej Tupoljev orosz repülőgép-

tervező 

Lószöktető-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjá-
ró Egyesület vasárnap a Központi-Hargita-
hegységbe szervez túrát, melyre minden 
érdeklődőt szívesen vár. Túraútvonal: Csík-
madaras – Kis-Madaras-patak völgye – Ló-
szöktető-szikla – Nagy-Madaras-patak völ-
gye – Csíkmadaras.  Indulás: vasárnap reggel 
a 8.28-kor induló személyvonattal Csíkma-
darasig. Meg jegyzés: a túrán előzetes beirat-
kozással lehet részt venni. Beiratkozni szom-
baton este 9 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.

filmszereplőt keresnek 

A Hunnia Filmstúdió Kft. játékfilmet 
készít elő A nagy füzet címmel, a Kossuth-
díjas Agota Kristof világhírű regénye nyo-
mán Szász János kiváló művész rendezésé-
ben. Keresik a film gyermekszereplőit (10 
és 14 év közötti fiúkat), így május 28-án 
az Udvarhelyi Fiatal Fórum székházában 
(UFF-házban) 11 és 15 óra között próbafel-
vételeket készítenek az érdeklődő, jelentke-
ző gyerekekről. 

a nap vicce

A szőke nő elmegy a fodrászhoz. Amikor a 
fodrász végez, megkérdi:

– Nos, hölgyem, hogy tetszik a frizura?
A nő nézegeti a tükörben, majd megszólal:
– Tetszik, de hátul lehetne egy kicsit hosz-

szabb?

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Henrik Ibsen Nóra című darabját szabad-

előadásként játssza a Tomcsa Sándor Színház 
ma 19 órától a székelyudvarhelyi Művelődési 
Ház nagyszínpadán. 

Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulatá-
nak előadásában ma 18 órától Tasnádi István 
Finito című verses szatíráját láthatja a közönség. 
Az előadásra a Rómeó és Júlia-bérlet érvényes.

Kiállítás és előadás
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum-

ban ma 17 órától az Ásványok, kőzetek és kövüle-
tek című természetrajzi kiállítás megnyitóját tart-
ják. A Bányai János-gyűjteményből rendezett 
tárlatot Tóth Attila és Wanek Ferenc nyitja meg. 
Ezt követően 18 órától dr. Takács Péter (debre-
ceni egyetemi tanát) Kézműves népi mesterségek 
Székelyföldön a XVIII. század végén című előadá-
sát hallgathatják meg az érdeklődők a múzeum 
képtárában. Az előadást a csíkszeredai közönség 
is figyelemmel kísérheti pénteken 18 órától a 
polgármesteri hivatal dísztermében.

Gitár szakosok a színpadon
Hargita Megye Tanácsának támogatásával a 

Hargita Megyei Művészeti Népiskola gitár sza-
kos diákjainak előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők ma 17 órától Csíkszeredában, az iskola 
székhelyén (Gál Sándor utca 9. szám).

Tárlat és író-olvasó találkozó
A székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban ma 

16 órától Gyergyói Retróspektív címmel gyűjte-
ményes kiállítás nyílik gyergyói és Gyergyóban 
alkotó festők munkáiból. A tárlaton Karácsony 
János, Sövér Elek, Karancsy Sándor és Beczásy 
Antal munkái láthatók. 18 órától író-olvasó 
találkozó várja az érdeklődőket a könyvtárban, 
ahol az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 
szervezésében bemutatják Czegő Zoltán Ka-
tonabogár című regényét. A kötetet Lőrincz 
György méltatja.

Opera Operett Gála
A Nagy István Művészeti Líceum és a Csí-

ki Játékszín közös szervezésében Opera Operett 
Gálát tartanak Csíkszeredában, a Csíki Játék-
szín nagytermében hétfőn 19 órától. Fellépnek: 
Barabás Lajos, Dobos Krisztina, László Mária, 
Mocanu-Prezsmer Erika, Oláh-Badi Alpár, 
Sándor Csaba, Sebestyén-Lázár Enikő, Szilágyi 
Zsolt, Tímár Kinga, Ványolós András. Zongo-
rán közreműködik: Juhász Zsuzsanna, Markó 
Katalin, Lőfi Gellért, Ványolós Orsolya.

Bútorfestés
Május 20.–június 20. között a Kaláka kör ke-

retén belül bútorfestés-tanítást tartanak alapfo-
kon felnőttek részére, a székelyudvarhelyi Artera 
Alapítványnál. Jelentkezni a 0266–210682-es és 
a 0749–219888-as telefonszámokon, valamint 
az office@artera.ro címen lehet, illetve személye-
sen a Kadicsfalvi u. 31. szám alatt.

Kézművesek Gyimesben
A Csíki Kézművesek közös kiállítására láto-

gathatnak el az érdeklődők vasárnap 13 órától 
a gyimesfelsőloki Lépések Színekben és For-
mákban Művészetért Alapítvány kisgalériájába. 
A tárlaton kiállított alkotások megvásárolha-
tók (szőttesek, nemezelt és faragott tárgyak, 
gyöngyékszerek és kovácsoltvas munkák). Há-
zigazda: Timár Károly, az alapítvány elnöke.
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– Nem értem, miért magasabb a töltés az út szintjénél!
– Tudja, uram, arra gondoltunk, hogy ha már a kanálistetők úgyis lennebb vannak...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Parti Nagy Lajos:  
Ibusár-megállóhely

A népszerű Ibusár „huszerett” egy hangra írt változatát a 
Csíki Játékszín előadásában láthatta először az erdélyi 
közönség. Benedek Ágnes játssza Sárbogárdi Jolánt, az 

álmodozó vasúti jegykiadónőt, aki az ibusári menetjegyiroda 
magányában egy másik életről ábrándozva, operettírásban vált-
ja valóra vágyait. A színházak rendszeresen visszautasítják mű-
veit, ezért egy este Jolán úgy dönt, hogy a hangosbemondóban 
előadja opuszát. A 2008-as Katona József produkciós pályázat 
nyertes előadása.

Az előadás vasárnap és május 24-én 19 órai kezdettel ismét 
látható a Csíki Játékszín Hunyadi László Kamaratermében. 
Helyfoglalás a 0266–310670-es telefonszámon.

Nyelvi rejtvény, játék, verseny

Zsigmond Győző rejt-
vényei és vetélkedésre 
ajánlott játékai jórészt 

a szerző saját észjárásának, 
ötletei nek termékei. Vannak 
már ismerői a tanárkollégák 
körében, vannak hívei is, köve-
tői pedig leginkább a gyerme-
kek, az a tanulói korcsoport, 
amelynek a könyvet is szánta. E 
kiadvánnyal a hívek, a követők, 
a játékba, az anyanyelvbe fe-
lejtkezők tábora minden bizonnyal csak 
növekedni fog. (Péntek János) 

A könyv terjedelme 128 oldal, 
ára: 20 lej. Megvásárolható a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 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 

ren delésnél, kérjük, küldje el személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.


