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Péntek
Az év 140. napja, az év végéig 225 nap van 

hátra. Napnyugta ma 21.07-kor, napkelte holnap 
5.52-kor.

Isten éltesse
ma Bernát és Felícia, holnap Konstantin, 

vasárnap pedig Júlia és Rita nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A germán eredetű Bernát jelentése erős, mint 

a medve, a latin eredetű Felícia pedig boldogot je-
lent. A szintén latin eredetű Konstantin jelentése 
Constantius családjához tartozó; szilárd, állhata-
tos, következetes, míg a Margaréta olasz becézőjé-
ből létrejött Rita név jelentése gyöngy, tenger le-
ánya. A latin eredetű Júlia Juliusz nemzetségéhez 
tartozót jelent.

Május 20-án történt
1498. A portugál Vasco da Gama Afrika 

megkerülésével elérte India partjait, ezzel meg-
nyílt a hajóút Európa és India között.

1795. Lefejezték a magyar jakobinus mozga-
lom vezetőit a budai Vérmezőn.

1877. Megjelent a Népszava első száma Kül-
földi Viktor kiadásában és szerkesztésében.

1927. Az amerikai Charles Lindbergh a vilá-
gon elsőként repülte át leszállás nélkül az Atlanti-
óceánt New Yorktól Párizsig.

Május 20-án született
1799. Honoré de Balzac francia író
1908. Walter Kolbenhoff német író, újságíró
1908. Illés Árpád festőművész, grafikus
1908. James Stewart Oscar-díjas amerikai 

filmszínész
1913. William Hewlett amerikai mérnök, a 

Hewlett–Packard informatikai óriásvállalat társ-
alapítója

1946. Cher amerikai énekesnő, kétszeres Os-
car-díjas filmszínésznő

Május 20-án halt meg
1506. Kolumbusz Kristóf az amerikai föld-

rész felfedezője
1733. Ráday Pál kuruc diplomata, a kancel-

lária vezetője
1834. Marquis La Fayette francia tábornok, 

politikus
1989. Galóczi Erzsébet írónő
1993. Ritter Aladár Aranytollas újságíró, ter-

vező-szerkesztő

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Csordás L. Mária tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Petőfi Sándor utca 41/6. szám 
alatti rendelőjében, Székelyudvarhelyen pedig 
9–13 óra között dr. Bálint Csaba a Bethlen Gá-
bor utca 78. szám alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

– Irány a konyha! – vezényel az őrmester.
– Én nem mehetek, mert vírushordozó va-

gyok – mondja egy baka.
– Nem baj, azokat majd széthordja valaki 

más! 
Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh da-

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

*
Csíkszeredában, a Csíki Játékszínben ven-

dégszerepel a dunaújvárosi Bartók Kamaraszín-
ház ma 10.30 és 12 órától a Zöldboszorka című 
előadásával, szombaton 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).

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 meg-
állóig. Megjegyzés: a túrán előzetes beiratkozással 
lehet részt venni. Beiratkozni szombaton este 9 
óráig lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

Ügyeskedő elsősegélynyújtók
A Vöröskereszt Hargita megyei szervezete az 

Ügyeskedő elsősegélynyújtók verseny megyei sza-
kaszát május 28-án, szombaton 10 órától tartja 
Csíkszereda központi parkjában. A versenyre 
jelentkezni a 0266–316589-es telefonszámon 
vagy személyesen a Petőfi Sándor utca 3. szám 
alatti székházban lehet.

Pest megér egy estet???
A Marosvásárhelyi Lullaby Egyesület Pest 

megér egy estet??? (Történt sanzonok és kuplék kö-
zött) című zenés-táncos színházi estet tart Csík-
szeredában, a Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban 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 Szakszerve-
zetek Művelődési Házának jegypénztárában.

jubileumi évkönyv

Vaskos kötetben, igényes kivitelezésben lát 
napvilágot az Erdélyi Kárpát-Egyesület múlt-
ja és jelene. Az 1891-ben létrehozott, idén 120 
esztendős civil szervezet egész Erdélyt behálózó 
osztályaival a jubileum alkalmából szánta ma-
gát e hiánypótló kiadvány elkészítésére. A kötet 
történelmi visszatekintés az elmúlt 120 évre, a 
tizenhat EKE-osztály tevékenységét ismerteti 
létrejöttüktől napjainkig; ugyanakkor vissza-
emlékezéseket, az egyesület életét és működését 
bemutató leírásokat és képsorokat tartalmaz az 
egykori osztályokról. Az Erdély természeti szép-
ségeit ismerő és ismertető, a környezetvédelem 
és honismeret fontosságát fő eszméjének tartó 
Erdélyi Kárpát-Egyesület ezen kiadványa méltó 
elismerés azok munkájáért, akik a természetjá-
rást és -védelmet felkarolták, ugyanakkor Erdély 
reklámja, mely a turizmus szépségét, létjogosult-
ságát hirdeti. A könyv kiadását számos más tá-
mogató mellett Hargita Megye Tanácsa, illetve a 
Hargita Megyei Kulturális Központ is támogat-
ta. A könyv megrendelhető postai utánvéttel az 
ekekonyv@eke.ma e-mail, illetve a SCA, O.P. 1, 
C.P. 1, 400750 Kolozsvár (Cluj) postai címen.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó Kiadványa

– Hát veled mi történt?
– Képzeld, kijöttem este a kocsmából, felugrottam a biciklire...

– Atyaég! És elestél?
– Dehogyis! A falnak volt támasztva.

Fúvóskoncert

A Székelyföldi Filharmónia szerve-
zé sében vasárnap 18 órától Szé-
kelyudvarhelyen, a D3 stúdiótermé-

ben (volt mozi) ad koncertet a nagyváradi 
Szimfonikus Fúvószenekar.

A zenekar repertoárja színes és sok-
oldalú – az eredeti szimfonikus fúvósze-
nekari művektől a dzsesszes Big Band-
feldolgozásokon át az igényes és nagyon 
szórakoztató, különböző világi táncrit-
musokat használó átiratokig terjed. Több 
alkalommal lesz hallható improvizációs 
szóló is (szaxofonnal, klarinéttal, trombi-

tával). A vasárnapi koncerten való részvé-
tel díjtalan, minden érdeklődőt, zeneked-
velőt szeretettel várnak.

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. Megvásárolha-
tó a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető 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.


