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Kedd
Az év 137. napja, a hátralévő napok szá-

ma 228. Napnyugta ma 21.03-kor, napkelte 
holnap 5.55-kor.

Isten éltesse 
Andor és Paszkál nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat.

Névmagyarázat 
A görög eredetű Andor jelentése férfi, 

férfias, a görög–héber–latin eredetű Paszkál 
húsvétot jelent. 

Május 17-én történt 
1756. Kirobbant az angol–francia gyar-

mati háború, amelyben Franciaország elvesz-
tette csaknem összes tengerentúli birtokát.

1949. Nagy-Britannia elismerte az Ír 
Köztársaságot, azzal a kikötéssel, hogy Észak-
Írország Nagy-Britanniához tartozik.

Május 17-én született
1870. Abdurragim bek Aszadbek ogli 

Ahverdov azerbajdzsán író, műfordító és 
színházi rendező

1900. Nagyfalusi Jenő tanár, költő, lap-
szerkesztő

1935. Dennis Potter angol író

Május 17-én halt meg
1395. Anjou Mária magyar királynő, az 

első nő a magyar trónon
1510. Sandro Botticelli olasz reneszánsz 

festő
1960. Jules Supervielle francia költő, író
2000. Gáll Ernő Pulitzer-díjas nagyvára-

di születésű szociológus, író

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap 8–17 óra között Csík-
szeredában, a Hargita utca 120–140. szám alatt.

közlemény

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szövetsé-
gének vezetősége közli a tagsággal, hogy a tagsági 
díj kifizetése, illetve kapcsolattartás céljából for-
duljanak Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodájához (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 8. 
szám, I. emelet, telefon: 0266–311836, napon-
ta: 9–15 óra között).

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete 
értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtökön 
9 és 10 óra között  ingyenes jogi tanácsadást tar-
tanak a szervezet székhelyén, a Petőfi Sándor u. 
8. szám alatt. Előzetesen bejelentkezni a 0266–
311836, illetve a 0743–663590-es telefonszá-
mon lehet, vagy személyesen a székhelyen.

elmarad az előadás

Betegség miatt elmaradnak a Csíki Játékszín 
Mint a sót című mesejátékának erre a hétre beha-
rangozott előadásai.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh da-

rabját, a Vaknyugatot láthatja ma, holnap és 
pénteken 19 órai kezdettel a csíkszeredai kö-
zönség. A négyszereplős stúdióelőadás rende-
zője Parászka Miklós. Helyfoglalás a 0266–
310670-es telefonszámon.

Író-olvasó találkozó
Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 

szervezésében ma 18 órától a székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház koncerttermében író-olvasó 
találkozót tartanak, melyen bemutatják Lőrincz 
György Isten köve című válogatott novelláskö-
tetét. A szerzővel beszélget és a könyvet bemutat-
ja: Szakáts István Péter író. Felolvas: László Kata 
színésznő.

India, amilyennek láttam
India, amilyennek láttam címmel nyílik 

festészeti kiállítása Moldován Zsoltnak ma 18 
órától Csíkszeredában, a Megyeháza Galériá-
ban (Kossuth utcai bejárat).

Psallite- és Laudate-koncert
Csíkszeredában a Segítő Mária Római Kato-

likus Gimnázium Kollégiumának dísztermében 
tartanak ifjúsági koncertet két együttes fellépésé-
vel csütörtökön 19 órától. A belépés díjtalan. 

Gaál András-tárlat
Gaál András munkáiból szervez kiállítást 

a gyergyószentmiklósi PRO ART Galériában 
Hargita Megye Tanácsa és a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ. A pénteken 17 
órakor kezdődő tárlatnyitón részt vesz az alkotó 
is, akit Nagy Miklós Kund művészeti író méltat.

Festménykiállítás és -vásár
Kiállítással egybekötött festményvásárra láto-

gathatnak el az érdeklődők vasárnap 10–20 óra 
között Csíkszentdomokosra, ahol Szabó Endre 
festőművész munkáit láthatják és vásárolhatják 
meg. Helyszín: Garadosalja 1825. szám. 

X-Faktor – erdélyi válogatás

A magyarországi RTL Klub és a marosvá-
sárhelyi DEFENDER Productions rendezvény-
szervező iroda május 30-án délelőtt 10 és délután 
16 óra között szervezi a hamarosan újra induló 
jól ismert X-Faktor műsor erdélyi meghallgatá-
sát. Az esemény helyszíne a marosvásárhelyi Perla 
Szálloda konferenciaterme – Dózsa György út 
155. A szervezők várják mindazon énekes te-
hetségek jelentkezését, akiknek még nem volt 
bátorságuk vagy lehetőségük részt venni a buda-
pesti előválogatáson. Minden jelentkezőnek 3-4 
dallal és hozzá zenei alappal kell rendelkeznie és a 
meghallgatás előtt regisztrálnia kell az x-faktor@
rtlklub.hu email címen. További információk: 
0040–744–288570, http://www.defender-pro-
ductions.net

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Szo-
ciális Közszolgálata tájékoztatja az érintetteket, 
hogy a 2011-es év március hónapjára igényelt tű-
zifa-támogatás átvehető a polgármesteri hivatal 
31-es irodájában 2011. május 24-én, kedden és 
25-én, szerdán 8–13 óra között, míg 26-án, csü-
törtökön 8–15.30 között az igénylő eredeti sze-
mélyazonossági igazolványának felmutatásával. 
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Őseink üzenetei

Dr. Veress Albert pszichiáter és a 
„Cry For Help” Alapítvány szerve-
zésében második évadjába lépett 

városunk legújabb ismeretterjesztő soroza-
ta, a Boldogság sziget. 

A sorozat keretében Őseink üzene-
tei címmel tart előadást dr. Koltai Má-
ria pszichiáter, családterapeuta, kiképző 
pszichoterapeuta Csíkszeredában, a Csíki 
Játékszín nagytermében május 31-én 19 
órától. Jegyek elővételben a Csíki Játékszín 
jegypénztárában kaphatók, ára: 20 lej.

*
A Pécsen élő dr. Koltai Mária (PhD) 

pszichiáter, kiképző pszichoterapeuta, csa-
ládterapeuta, két felnőtt gyermek édesany-
ja. A Pécsi Orvostudományi Egyetem vég-
zőseként tizenöt évig az Ideg- és Elmekli-
nikán, majd a pszichiátriai járóbeteg-ellá-
tásban dolgozott. Neurológus, pszichiáter, 
addiktológus, pszichoterapeuta szakvizs-
gával, szupervizor-diplomával rendelkezik. 
Doktori disszertációját az öngyilkosság 
transzgenerációs családi törvényszerűségei-
nek témájából írta. Tudományos érdeklő-
dési területe a pszichoterápia elméletéhez 
és gyakorlatához kötődik, a transzgenerá-
ciós családi témák, azok pszichiátriai, csa-
ládterápiás és tágabb kulturális, irodalmi, 
művészeti vonatkozásai kiemelten foglal-
koztatják. Nyugdíjasként pszichoterápi-
ás magánrendelést végez, és folytatja az 

egyetemi posztgraduális pszichoterápiás 
és művészetterápiás oktató tevékenységét. 
Számos szakmai szervezetnek és a Pszicho-
terápia folyóirat szerkesztőségének aktív 
tagja. Az előző években a Magyar Pszichi-
átriai Társaság egyik alelnöke, 6 éven át a 
magyar Családterápiás Egyesület elnöke is 
volt, jelenleg is ezek vezetőségében dolgo-
zik. Családterápiás kiképzőként többször 
járt Erdélyben, előadásokat és műhelymun-
kákat tartott.

– Hova rohansz, Lajos? Valami baj van?
– Dehogy, főznöm kell!

– Miért, beteg a feleséged?
– Dehogy, éhes!


