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Péntek
Az év 133. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 232. Napnyugta ma 20.33-kor, 
napkelte holnap 5.52-kor.

Isten éltesse
ma Szervác és Imola, holnap Bonifác, 

vasárnap pedig Zsófia nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Szervác jelentése: megszaba-

dított, míg az ismeretlen eredetű Imola jelenté-
se: mocsár, hínár, vizes terület. A latin eredetű 
Bonifác jelentése: a jó sors embere; jótevő, míg a 
görög eredetű Zsófia bölcsességet jelent.

Május 13-án történt
1779. Lezárult az 1778 elejétől folyó ba-

jor örökösödési háború.
1981. A Szent Péter téren merényletet 

követtek el II. János Pál pápa ellen.

Május 13-án született
1909. Roxy József/Ránki grafikus, újságíró
1913. Joseph Jr. Pulitzer amerikai sajt-

mágnás, műgyűjtő
1943. Juhász Jácint színművész

Május 13-án halt meg
1984. Orsolya Erzsébet/Erzsi színésznő
1994. Würtz Ádám háromszoros Mun-

kácsy-díjas képgrafikus, festőművész

pályázati felhívás

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2011. évi 
alapjából magyar nyelvű könyvek kiadásának 
támogatására. Az RMDSZ a pályázatok lebo-
nyolításával a Communitas Alapítványt bízta 
meg. Pályázni az alábbi témakörökben lehet: 
a.) kizárólag romániai szerzők által magyar nyel-
ven írt eredeti szépirodalmi művekkel, az önisme-
retet szolgáló néprajzi, történelmi, helytörténeti, 
szociográfiai jellegű alkotásokkal, irodalomtör-
téneti és -elméleti művekkel, a romániai magyar 
képzőművészeket és képzőművészeti alkotásokat 
bemutató művekkel, filozófiai, szociológiai mű-
vekkel, kötetben még kiadatlan publicisztikai 
jellegű írások gyűjteményével, önéletírásokkal és 
visszaemlékezésekkel, útirajzokkal, útikönyvek-
kel, helységismertetőkkel. b.) romániai szerzők 
által magyar nyelven írt tudományos jellegű, il-
letve a tudomány terjesztését szolgáló művekkel; 
c.) hiánypótló klasszikus szépirodalmi művekkel, 
antológiákkal és újrakiadásokkal; d.) hiánypótló 
eredeti fordításokkal; e.) jubileumi, illetve ünne-
pi kiadványokkal. Pályázással kapcsolatos infor-
mációk igényelhetők a Communitas Alapítvány 
titkárságán: a 0264–594570 és a 0723–250324 
telefonszámokon, a communitas@rmdsz.ro cí-
men. (www.communitas.ro). 

Vit-havas túra

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-
tálya gyalogos túrát szervez szombaton a Vit-
havasba. Útvonal: Pongrác-tető – Vit-havas – 
Likas. Indulás szombat reggel 7 órakor a csíksze-
redai Penny áruház parkolójából személyautók-
kal. Öltözködni az évszaknak megfelelően kell. 
Túravezető: Tőke Dénes: 0752–568855.

programajánló

Színház
Parti Nagy Lajos Ibusár-megállóhely című 

huszerettjét láthatja a közönség Csíkszeredá-
ban a Csíki Játékszín Hunyadi László Kama-
ratermében vasárnap 19 órától. Helyfoglalás 
a 0266–310670-es telefonszámon.

Kézművestárlat
A Csíki Kézművesek közös kiállítására láto-

gathatnak el az érdeklődők vasárnap 13 órától a 
gyimesfelsőloki Lépések Színekben és Formák-
ban Művészetért Alapítvány kisgalériájába. A 
tárlaton kiállított alkotások megvásárolhatók 
(szőttesek, nemezelt és faragott tárgyak, gyöngy-
ékszerek és kovácsoltvas munkák). Házigazda: 
Timár Károly, az alapítvány elnöke.

Lószöktető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egye-

sület vasárnap a Központi-Hargita-hegységbe 
szervez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkmadaras – Kis-Madaras-
patak völgye – Lószöktető-szikla – Nagy-
Madaras-patak völgye – Csíkmadaras. Indulás: 
vasárnap reggel a 8.28-kor induló személyvonat-
tal Csíkmadarasig. A túrára szombaton este 9 
óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as tele-
fonszámon.

India, amilyennek láttam
India, amilyennek láttam címmel nyílik fes-

tészeti kiállítása Moldován Zsoltnak kedden 18 
órától Csíkszeredában, a Megyeháza Galériájá-
ban (Kossuth utcai bejárat).

Festészeti kiállítás
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház kiál-

lítótermében tartják Nagy Péter festőművész 
kiállításának megnyitóját vasárnap 13 órától.

Előadás a városházán
Ma 18 órától dr. Takács Péter Kézműves 

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

X-Faktor – erdélyi válogatás

A magyarországi RTL Klub és a maros-
vásárhelyi DEFENDER Productions ren-
dezvényszervező iroda május 30-án délelőtt 
10 és délután 16 óra között szervezi a hama-
rosan újra induló jól ismert X-Faktor műsor 
erdélyi meghallgatását. Az esemény színhelye 
a marosvásárhelyi Perla Szálloda konferen-
ciaterme – Dózsa György út 155.  A szer-
vezők várják mindazon énekes tehetségek 
jelentkezését, akiknek még nem volt bátorsá-
guk vagy lehetőségük részt venni a budapesti 
előválogatáson. Minden jelentkezőnek 3-4 
dallal és hozzá zenei alappal kell rendelkez-
nie és a meghallgatás előtt regisztrálnia kell 
az x-faktor@rtlklub.hu email címen. Továb-
bi információk: 0040–744–288570, http://
www.defender-productions.net

fogászati ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Csiszér Katalin tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Szék utca 134. szám alatti 
rendelőjében, Székelyudvarhelyen pedig 9–13 
óra között dr. András Réka a Bethlen utca 65. 
szám alatt fogadja a betegeket.
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Nyitott Akadémia... a lélek dolgai

Érzelmeink teremtő  
és pusztító ereje

Május 24-én 19 órától a Nyitott Akadémia... a lélek 
dolgai című előadássorozat keretén belül dr. Mérő 
László tart előadást Érzelmeink teremtő és pusztító 

ereje címmel Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelődé-
si Házának nagytermében. A belépőjegy ára: 30 lej (jegyek 
kaphatók a Szakszervezetek Művelődési Házában).

Dr. Mérő László matematikus, pszichológus, az ELTE 
Gazdaság-pszichológiai szakcsoportjának tanára. Több 
mint tíz hazai és külföldi egyetemen tanított többek között 
gondolkodási stratégiákat, játékelméletet és pszichometriát. 
Szélesebb közönségnek írt, számos idegen nyelvre lefordított 
ismeretterjesztő könyvei közül az Észjárások, az Új észjárások 
és a Mindenki másképp egyforma a legismertebbek.

Mellékhatások

A temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház 
Székelyudvarhelyen ven-

dégszerepel Mellékhatások című 
darabjával május 19-én 19 órától a 
Tánc Tavasz Fesztivál keretében. 

*
Woody Allenről mindenki-

nek a neurotikus értelmiségi, a ki-
csi, szemüveges, New York-i entel-
lektüel jut az eszébe, aki több időt 
tölt a pszichológusánál, mint partnerével, 
szüleivel vagy a munkahelyén. Azoknak, akik 
a figura mögé próbálnak látni, elsősorban a 
sikerfilmek (Annie Hall, a Hanna és nővérei, 
Fogd a pénzt és fuss! stb.) rendezője jut eszébe. 

Pedig Allen nem csupán elsőran-
gú forgatókönyvíró, rendező és 
összetéveszthetetlenül egyedi szí-
nész, hanem színpadi szerzőként, 
négy kisprózakötetével pedig no-
vellaíróként irodalmi babérokra 
is tör. A kisprózákban némileg 
átöltöztetve ugyan, de ugyan-
azokat az elemeket fedezhetjük 
fel, mint az Allen-filmekben: az 
értelmiségi, finom szellemeske-

dést, a néhol brutálisan abszurd poénokat, a 
mindent a szatíra görbe tükrén át szemlélő 
életfelfogást. De vajon még ma is érvénye-
sek-e, hatnak-e ezek az Allen művészetének 
esszenciáját egybesűrítő novellák?


