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Hétfő
Az év 143. napja, az év végéig még 222 

nap van hátra. Napnyugta ma 21.10-kor, 
napkelte holnap 5.49-kor. 

Isten éltesse 
Dezső nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–magyar eredetű Dezső jelentése: 

óhajtott, kívánt gyermek. 

Május 23-án történt 
1882. A Nyugati-Alpok legfontosabb átjáró-

jában, a Szent Gotthard-hágó alatt megnyílt az 
Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal. 

Május 23-án született 
1707. Carl von Linné svéd botanikus 
1908. John Bardeen kétszeres Nobel-díjas 

amerikai fizikus 

Május 23-án halt meg 
1498. Girolamo Savonarola olasz Do-

monkos-rendi szerzetes 
 1857. Augustin Louis Cauchy francia 

matematikus és fizikus 
1906. Henrik Ibsen norvég író, költő 
1937. John Davison Rockefeller amerikai 

nagytőkés

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 7 sé-
rült személyhez, 1 munkabalesethez, 2 infarktu-
sos esethez, 14 agyvérzéshez, 23 szívbeteghez, 34 
magas vérnyomásos esethez, 8 csonttöréshez, 4 
testi sértéshez, 39 különböző traumához, 9 aszt-
más és 4 epilepsziás krízishez riasztották a Har-
gita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 18 szülés, 14 ájulás, 4 ittas 
állapot, 11 kómás állapot,  25 nehéz légzés, 18 
pillanatnyi elmezavar, 8 rángógörcsös eset, 2 ku-
tyaharapás, 1 öngyilkossági eset, 4 égési sérülés, 
4 allergiás reakció, 2 tűzeset, 7 mérgezéses eset, 1 
felső tápcsatornai vérzés, 44 lázas állapot, illetve 
4 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 10 alka-
lommal riasztották a mentőszolgálatot. A héten 
összesen hét halottat jegyeztek.

értesítés

A Harvíz Rt. szíves elnézését kéri mindazon 
ügyfelének, akinek kellemetlenséget okozott 
Csíkszentmárton területén a május 19., illetve 
20-i vízszünet. A Csíkszentmárton területén 
történő hídfelújítási munkálatok során az építő 
hibájából a Csíkcsekefalvát, valamint a főúton 
lévő házakat ellátó vízvezeték károsodást szenve-
dett, aminek következtében az említett falurésze-
ken csütörtök délután 15.30-tól pénteken a déli 
órákig szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás. Továbbá 
értesítik ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, rek-
lamációt a nap 24 órájában a 0758–770040-es 
számon fogadnak.

a nap vicce

– Az anyósom nagyon emlékeztet a kedvenc 
újságomra.

– Olyan érdekeseket közöl?
– Nem. Mindennap megjelenik...

programajánló

Színház
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulatá-

nak előadásában holnap 12.30-tól a Mint a sót 
című mesejátékot láthatják. Érvényes a Nagy 
Imre-bérlet (zöld), 19 órától pedig az Ibusár 
megállóhely című huszerettet adják elő a Hu-
nyadi László Kamarateremben.

*
Holnap 19 órától a gyergyószentmiklósi 

közönség Peter Handke Az óra, amikor semmit 
nem tudtunk egymásról című darabját láthatják 
a Figura Stúdió Színház előadásában a Művelő-
dési Központ színháztermében. Rendező-ko-
reográfus: Bozsik Yvette. Koreográfus-asszisz-
tens: Vislóczky Szabolcs. Zene: Cári Tibor, 
Yonderboi, Schubert.

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 
között) című zenés-táncos színházi estet tart 
Csíkszeredában, 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 jegy-
pénztárában.

pályázati felhívás

Az Erdély-történeti Alapítvány pályázatot 
hirdet a mai értelemben használt Erdély régió 
XX. századi történetéről szóló tanulmány írá-
sára. Pályázni lehet az 1919–1989 közötti idő-
szakról szóló, eredeti források felhasználásával 
készült dolgozattal. Ajánlott témák: e korszak 
egy-egy kiemelkedő politikusának pályaképe; 
valamelyik erdélyi város 20. századi történe-
te, igazgatási, gazdasági, népesedési és etnikai 
arculatának változásai; a korszak hatalmi, po-
litikai berendezkedése; vallás- és egyháztörté-
neti kérdések; nemzetiségpolitika Erdélyben; 
régiómodernizáció; egy-egy régió demog-
ráfiai és etnikai arculatának módosulása; az 
1919–1920-as, az 1940–44-es és az 1945-ös 
rezsimváltások jellemzői egy-egy városban 
vagy egy járásnyi régióban; a kultúrpolitikai 
célkitűzések megvalósulása; az alsó- és közép-
szintű hatalomgyakorlás jellemzőinek megraj-
zolása; a termelőeszközök kollektivizálásának 
és működtetésének sajátosságai; a térbeli és 
időbeli kereten belül szabadon választott téma 
is kidolgozható. A dolgozatok terjedelme 
maximum három ív. A pályamunkák 2011. 
december 15-ig juttathatók el egy nyomtatott 
példányban és CD-n rögzített változatban az 
Erdély-történeti Alapítványhoz: Debreceni 
Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; 
4010 Debrecen, Pf. 48. Pályadíjak: I. díj 150 
ezer forint, II. díj 100 ezer forint, III. Díj 50-
50 ezer forint (két helyezés). 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Csak azt nem értem, miért került ez a póló 200-ba...

Elek Tibor:  
Székely János (monográfia)

Székely János költő és drá-
maíró munkái egyetemes 
igénnyel fogalmazzák 

meg korának, közösségének 
sorskérdéseit. A valódi művé-
szetet és humanitást megtes-
tesítő elhivatottságával örök 
emberi értékeket és eszménye-
ket képvisel, a szellem és a gon-
dolkodás szabadságát állítva 
szembe a diktatúra önkényével.

A könyv terjedelme 172 ol-
dal, ára: 22 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, 
illetve megrendelhető postai utánvéttel a 
következő címen: 530210 Miercurea Ciuc, 

str.: Petőfi, nr. 4., jud.: Harghita. 
Telefon/fax: 0266–371036, 
mobil: 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB01520075052 
70001. Postai rendelésnél, kér-
jük, küldje el a személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.

*
Ajándékozzon szeretteinek 

Pallas-Akadémia könyvvásárlási 
utalványt, így az ajándékozott 

kedvenc könyvét kaphatja meg! Az utalvá-
nyok a Pallas-Akadémia könyvesboltokban 
vásárolhatók meg.

Emberközelben

A székelyudvarhelyi Exposia Alkotócsoport 
Em ber közelben című fotókiállításának meg-
nyitóját holnap 18 órától tartják a Har gita 

Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhe-
lyén (1918. December 1. utca 9. szám, II. emelet). 
A tárlatot P. Buzogány Árpád művelődésszervező 
nyitja meg.


