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Szerda
Az év 138. napja, az év végéig 227 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.04-kor, napkel-
te holnap 5.54-kor. 

Isten éltesse 
Erik és Alexandra nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Alexandra jelentése harc-

ra kész, az embereket oltalmazó, az alnémet-északi-
germán eredetű Erik pedig nagyrabecsültet jelent. 

Május 18-án történt 
1944. A II. világháborúban a szövetséges 

csapatok Olaszországban áttörték a német 
állásokat Monte Cassinónál. 

Május 18-án született 
1868. II. Miklós, az utolsó orosz cár 
1920. II. János Pál (Karol Wojtyla) len-

gyel bíboros, a 264. római pápa 
1937. Lászlóffy Aladár Kossuth- és József 

Attila-díjas romániai magyar költő, író 

Május 18-án halt meg
1989. Fillár István Jászai Mari-díjas színész 
2005. Pongrátz Gergely 1956-os forradalmár 

ideiglenesen zárva a gyermekrészleg

A Kájoni János Megyei Könyvtár gyermek-
részlege költözés miatt mától ideiglenesen zárva 
tart. A részleg megnyitásának időpontjáról érte-
sítjük majd az olvasókat. 

fogadóóra

Korodi Attila parlamenti képviselő holnap 
11 órától Csíkkozmás Polgármesteri Hivatalá-
ban tart fogadóórát.

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

– Miért nem kaphat jogosítványt a ge-
párd? 

– ??? 
– Mert nem áll meg a zebránál!

programajánló

Színház
Csíkszeredában vendégszerepel a dunaújvá-

rosi Bartók Kamaraszínház pénteken 10.30 és 12 
órától a Zöldboszorka című előadásával, szomba-
ton 19 órától pedig Lev Tolsztoj–Dobák Lívia–
Csadi Zoltán Anna című kamaraelőadásával 
lép színpadra a társulat (színpadi játék Németh 
László Anna Karenina regényfordításának fel-
használásával). Rendező: Csadi Zoltán. Helyfog-
lalás a 0266–310670-es telefonszámon.

*
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh da-

rabját, a Vaknyugatot láthatja ma és pénteken 19 
órai kezdettel a csíkszeredai közönség. A négy-
szereplős stúdióelőadás rendezője Parászka 
Miklós. Helyfoglalás a 0266–310670-es tele-
fonszámon.

Előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola gyer-
gyóremetei kihelyezett szakosztályának zongora 
és szintetizátor szakos diákjai tartanak előadást 
ma 16 órától a gyergyóremetei Fráter György 
Általános Iskola 14-es termében.

Mustármag
Wass Albert írásaiból összeállított egyéni 

műsort mutat be Mustármag címmel Kulcsár-
Székely Attila, a Tomcsa Sándor Színház társu-
latának tagja Székelyudvarhelyen június 4-én, 
szombaton (Trianon-emléknap) 16 órakor 
a Szent Miklós-plébánián. Alkotók: Kulcsár-
Székely Attila színművész, Csurulya Csongor 
rendező, Derzsi Dénkó zenész, az előadásban sze-
replő Dalol a honvágy című dal zenei kíséretének 
megalkotója, Tóth Árpád, a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház színművésze és az elő-
adás zenei szerkesztője, Kulcsár-Székely Melinda 
világosító, hangosító. Zene: Kormorán.

elmarad az előadás

Elmarad a Nyitott Akadémia május 24-
re meghirdetett dr. Mérő László előadása. A 
szervezők elnézést kérnek a kellemetlen ese-
ményért és a megértésüket is köszönik.

takarítás Hargitafürdőn 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának har-
gitafürdői megbízottja, Tófalvi Ernő értesíti a 
hargitafürdői lakosokat és a hétvégiház-tulaj-
donosokat, hogy holnap takarítást szerveznek 
Hargitafürdőn.  Kérik az érintetteket, vegyenek 
részt a közmunkában! Gyülekezés: holnap 17 
órakor Hargitafürdőn, a Szarvas villa (az infor-
mációs iroda) előtt.

szünetel az áramszolgáltatás

Holnap 8–17 óra között szünetel az 
áram szolgáltatás javítási munkálatok miatt 
Csíkszentléleken a 130–157. szám alatt, Csík-
mindszenten a 83–70. szám alatt és a 179–323. 
szám alatt, valamint Fitódban, illetve Csíkszere-
dában a következő utcákban: Ferencesek, Huba, 
Töhötöm, Előd, Kass I., Kass II., Széked, Köves, 
Kissomlyó, Somlyópatak, Fodorkert, Somlyó, 
Kájoni János (1–64. szám alatt), illetve a Szék 
utca 45–190. és 62–166. szám alatt.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Ne dolgozz túl sokat, komám, mert egyszer csak azt veszed észre,  
hogy a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...

Zsigmond Győző:
Nyelvi rejtvény, játék, verseny

Zsigmond Győző rejtvényei és vetélkedésre ajánlott 
játékai jórészt a szerző saját észjárásának, ötleteinek 
termékei. Vannak már ismerői a tanárkollégák köré-

ben, 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 játékba, az anyanyelvbe felejtkezők 
tábora minden bizonnyal csak növekedni fog. (Péntek János) 
  A könyv terjedelme 128 oldal, ára: 18 lej. Megvásárolható a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendel-
hető postai utánvéttel 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. Számlaszám: BCR – RO46RNCB 0152007505270001. 
Postai rendelésnél, kérjük, küldje el személyi számát (CNP) 
és telefonszámát is.

Pest megér egy estet???

A Marosvásárhelyi Lullaby Egyesület Pest meg-
ér egy estet??? (Történt sanzonok és kuplék között) 
című zenés-táncos színházi estet tart Csíkszere-

dában, a Szakszervezetek Művelődési Házában május 30-
án, hétfőn 18 és 20 órától. 

Fellép: Bokor Barna, Ördög Miklós Levente, Szabadi 
Nóra; zongorán kísér: Nyágai István. A jegyek ára 10 lej, 
elővételben megvásárolható a Szakszervezetek Művelődési 
Házának jegypénztárában.


