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Csütörtök
Az év 139. napja, az év végéig 226 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.06-kor, napkel-
te holnap 5.53-kor.

Isten éltesse
Ivó és Milán nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A germán eredetű Ivó jelentése tiszafa, a 

szláv eredetű Milán pedig kedveset jelent.

Május 19-én történt
1456. II. Pál pápa levélben engedélyezte 

egyetem felállítását Pozsonyban.
1802. Bonaparte Napóleon megalapította a 

Becsületrendet, amelyet 1804. július 14-én ado-
mányoztak először.

1971. A Szovjetunióban felbocsátották a 
Mars–2 űrszondát, amelynek leszálló egysége 
november 27-én becsapódott a Mars bolygó fel-
színébe. Ez volt az első sikeres Mars-expedíció.

Május 19-én született
1593. Jacob Jordaens flamand festő
1808. Horárik János író, publicista
1893. Bajor Gizi Kossuth-díjas színésznő
1903. Németh Antal rendező, színházigaz-

gató, színháztörténeti író
1925. Pol Pot kambodzsai diktátor, a vörös 

khmerek vezetője
1958. Bubik István Jászai-díjas színész

Május 19-én halt meg
1825. Saint-Simon de Rouvroy gróf francia 

utópista szocialista filozófus, közgazdász
1895. José Martí kubai író, forradalmár, a ku-

bai függetlenség szellemi atyja
1898. William Ewart Gladstone brit állam-

férfi, miniszterelnök
1935. Thomas Edward Lawrence angol ar-

cheológus, katona, hírszerző
1994. Jacqueline Onassis/Kennedy, Jackie, 

John F. Kennedy amerikai elnök, majd Aristotelis 
Onassis görög milliárdos felesége

fogadóóra

Korodi Attila parlamenti képviselő ma 11 
órától Csíkkozmás Polgármesteri Hivatalában 
tart fogadóórát.

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.

a nap vicce

Két fiatal srác beszélget:
– Hallom, egy nő az autós oktatód! Hogy 

tetszik? – kérdi az egyik.
– Hát... Nem is tudom... Parkolni még nem 

sikerült megtanulnom, de már profin kifestem 
magam a visszapillantó tükörben.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh darab-

ját, a Vaknyugatot láthatja holnap 19 órai kez-
dettel a csíkszeredai közönség. A négyszereplős 
stúdióelőadás rendezője Parászka Miklós. Hely-
foglalás a 0266–310670-es telefonszámon.

*
A temesvári Csiky Gergely Állami Ma-

gyar Színház Székelyudvarhelyen vendégsze-
repel Mellékhatások című darabjával ma 19 
órától a Tánc Tavasz Fesztivál keretében. 

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

likus Gimnázium Kollégiumának dísztermében 
tartanak ifjúsági koncertet két együttes fellépésé-
vel ma 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 holnap 
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. 

Tavaszi tárnics-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a tavasszal virágzó havasi 
vadvirágok megismerése céljából szervez túrát. 
Túraútvonal: karakói vasúti megálló – Kőnyak 
– Pogányhavas-teteje – cibrefalvi borvízforrás 
– Csíkszentmihály. Indulás: vasárnap reggel 
a 7.10-kor induló személyvonattal a karakói 
vasúti megállóig. Megjegyzés: a túrán előzetes 
beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni 
szombaton este 9 óráig lehet a 0745–107618-
as telefonszámon.

szünetel az áramszolgáltatás

Holnap 8–17 óra között szünetel az áram-
szolgáltatás Csíkszeredában, a Fürdő utca  
74–100. szám és a 77–97. szám alatt, valamint 
Szécsenyben.

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. 

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).

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Darvas Attila, 
Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Takács Éva Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, Jakab Árpád, 
Lázár Hajnal, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633. Web: www.
honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe Nyomda: Conafma BB, Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, e-mailen az 
elofizetes@hargitanepe.ro címen, a postásoknál, a postahi-
vatalokban, valamint banki átutalással. 
Banki adataink:

EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Mihály László

hargitanépe

www.parapista.com

para

– Szabó holdkórosnak álcázza magát, de valójában Kovácsék után kémkedik, 
hogy tartanak-e még disznót a padláson!

Vendégelőadások  
a Csíki Játékszínben

Csíkszeredában vendégszerepel a du-
naújvárosi Bartók Kamaraszínház 
holnap 10.30 és 12 órától a Zöldbo-

szorka című előadásával, szombaton 19 órá-
tól 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. 

*
Az Anna Karenina a világirodalom 

egyik legszebb és legtitokzatosabb regénye. 
Lev Tolsztoj művéből különböző színpa-
di változatok születtek, a mostani színpadi 
játék négy ember és négy sors találkozása. 
Anna, a családi kötelékből kilépve ismeri 
meg az igazi szerelmet, de ez a szerelem egy-
ben boldogtalanná is teszi, ugyanúgy, ahogy 
szerelmét, Vronszkijt is. Karenin, a férj, a 
megcsalatás bizonytalanságától jut el a meg-
talált boldogságig... 

*
Legyőzhető-e a Zöldboszorka, aki ármá-

nyos módon fogva tartja Vaszilissza gyer-
mekeit? Kik és hogyan szövetkeznek a ba-
nya ellenében, milyen cselvetések sorozata 
vezet a banya megbüntetéséhez?  Minden 
kiderül a feszült és izgalmas, ugyanakkor 
humoros epizódokban is bővelkedő mese-
játék végén. 

Részlet az Anna című darabból

Fotótárlat Székelyudvarhelyen

Emberközelben

A székelyudvarhelyi Exposia Alkotócsoport 
Em ber közelben című fotókiállításának meg-
nyitóját május 24-én, kedden 18 órától tartják 

a Har gita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székhelyén (1918. December 1. utca 9. szám, II. eme-
let). A tárlatot P. Buzogány Árpád művelődésszervező 
nyitja meg.


