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Kedd
Az év 144. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 221. Napnyugta ma 21.12-kor, 
napkelte holnap 5.48-kor. 

Isten éltesse 
Eszter és Eliza nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Eszter névnek kétféle eredete is isme-

retes: a héber eredetű jelentése mirtusz, míg 
a perzsa eredetű név jelentése: csillag, bájos 
fiatal lány. Az Eliza az Erzsébet önállósult 
rövidülése, jelentése: Isten az én esküvésem. 

Május 24-én történt 
1941. A német Bismarck csatahajó az 

Atlanti-óceán északi részén elsüllyesztette 
a brit Hood csatacirkálót, fedélzetén 1300 
emberrel. 

2002. Vlagyimir Putyin orosz és George 
W. Bush amerikai elnök Moszkvában aláírta 
a hadászati támadó fegyverzet csökkentésé-
ről és korlátozásáról szóló START-III szer-
ződést. 

Május 24-én született 
1819. Viktória angol királynő 
1922. Kórodi András Kossuth-díjas kar-

mester, kiváló művész 
1941. Bob Dylan amerikai rockzenész, 

költő 

Május 24-én halt meg 
1543. Nikolaus Kopernikusz lengyel csil-

lagász 
1974. Edward „Duke” Ellington ameri-

kai dzsesszzenész 
1986. Dajka Margit Kossuth-díjas szí-

nésznő, kiváló művész 

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-
zete értesíti a lakosságot, hogy minden csü-
törtökön 9 és 10 óra között  ingyenes jogi 
tanácsadást tartanak a szervezet székhelyén, 
a Petőfi Sándor u. 8. szám alatt. Előzetesen 
bejelentkezni a 0266–311836, illetve a 0743–
663590-es telefonszámon lehet, vagy szemé-
lyesen a székhelyen.

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
Szociális Közszolgálata tájékoztatja az érintet-
teket, hogy a 2011-es év március hónapjára igé-
nyelt tűzifa-támogatás átvehető a polgármesteri 
hivatal 31-es irodájában ma és holnap 8–13 óra 
között, míg csütörtökön 8–15.30 között az 
igénylő eredeti személyazonossági igazolványá-
nak felmutatásával. 

a nap vicce

Kis molylepke előszor repül ki a szekrényből. 
Amikor hazaér, megkérdi tőle az anyukája:

– Na milyen odakint?
– Nagyon örültek nekem, mindenki tapsolt! 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulatá-

nak előadásában ma 12.30-tól a Mint a sót című 
mesejátékot láthatják. Érvényes a Nagy Imre-
bérlet (zöld), 19 órától pedig az Ibusár megálló-
hely című huszerettet adják elő a Hunyadi Lász-
ló Kamarateremben. Írta és rendezte: Budaházi 
Attila. Fotó: Sándor Levente. Videó: Csíki Zsolt. 
Plasztika: Bíró Zsuzsa, Ráduly Ernő. Díszlet-
jelmeztervező: Kelemen Kata.

*
Ma 19 órától a gyergyószentmiklósi közön-

ség 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.

Kerámiakiállítás
Magyar Zita berettyóújfalui fazekas népi 

iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere 
kerámiakiállításának megnyitójára látogathat-
nak el az érdeklődők. A tárlatot holnap 18 órá-
tól Túros Eszter műkritikus nyitja meg Csíksze-
redában, a Kriterion Galériában (Petőfi Sándor 
utca 4. szám). A kiállítás június 3-ig látogatható, 
naponta 12–16 óra között. A kiállított alkotá-
sok megvásárolhatók.

Emberközelben
A székelyudvarhelyi Exposia Alkotócsoport 

Em ber közelben című fotókiállításának megnyi-
tóját ma 18 órától tartják a Har gita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén 
(Székelyudvarhely, 1918. December 1. utca 9. 
szám, II. emelet). A tárlatot P. Buzogány Árpád 
művelődésszervező nyitja meg.

Kultúrkör
Vasárnap délután 4 órától tartják a Csíki 

Kultúrkör évzáró előadását Csíksomlyón, a Ja-
kab Antal Tanulmányi Házban (Salvator Ho-
tel). Meghívott: Prof. Papp Lajos szívsebész, aki 
Szívvel-lélekkel megmaradásunkért címmel tart 
előadást.

pályázat

Csíkszereda önkormányzata közzétette 
2011. évi pályázati felhívását a július 15.–
december 24. között megrendezésre kerülő 
kulturális programok, illetve a 2011. év II. fél-
évi iskolanapi és ifjúsági programok támoga-
tására. A részletes pályázati felhívás, az űrlap, 
valamint az elszámolási útmutató megtalálható 
az önkormányzat honlapján, a www.szereda.
ro oldalon a Városházi hírek/ Pályázatok me-
nüpont alatt. A pályázatok leadási határideje: 
2011. június 15., 14 óra. Bővebb információkat 
a 0266–315120/129-es telefonszámon vagy a 
ruszulyeszter@szereda.ro e-mail címen igényel-
hetnek.

közlemény

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagokkal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor par-
lamenti képviselő irodájához (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 8. szám, I. emelet, telefon: 
0266–311836, naponta 9–15 óra között).
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Kiállítás négy helyszínen

– Vettem egy profi telefont, de ezen is csak ugyanazok az idióták hívnak...

Műhelytitkok

Hargita Megyei  
Képzőművészek Tárlata

A Hargita Megyei Kultu-
rális Központ (HMKK) 
felhívására hatvan mun-

kát küldtek be a Hargita me-
gyében élő vagy innen származó 
hivatásos képzőművészek a 2011-
es, immár hatodik alkalommal 
megrendezendő Hargita Megyei 
Képzőművészek Tárlatára. A szak-
mai zsűri (Botár László, Koszti 
Nagy István, Nagy Ödön, Ütő 
Gusztáv képzőművészek, vala-
mint Szűcs György és Vécsi Nagy 
Zoltán művészettörténészek) negyvennégy 
alkotást választott ki ezek közül, amelyeket 
Hargita megyében és Erdély több városában 

is megismerhet a közönség. Első-
ként Kézdivásárhelyen, a Vigadó 
Művelődési Házban mutatták 
be a tárlat anyagát. A tárlat kö-
vetkező állomásai: május 26-án, 
csütörtökön a szé kelyudvarhelyi 
Művelődési Ház; június 8-án a II. 
Székelyföld Napok rendezvény-
sorozat részeként a csíkszeredai 
Kriterion Galéria; június 24-én 
pedig a gyergyószentmiklósi Pro 
Art Galéria.

A kiállításmegnyitó valameny-
nyi helyszínen 18 órakor kezdődik. A kiállí-
tás szervezésének koordinátora Botár László, 
a HMKK munkatársa.

Fazekastanfolyam

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 
(CSTIT) és a Pörgettyű 
Egyesület által szervezett, 

Műhelytitkok nevet viselő képzés-
sorozat keretében fazekas-tanfolya-
mot tartanak.

Az agyagművesség története 
nem a fazekaskorong feltalálá-
sával kezdődött. A tanfolyam első, kezdő 
szintű részében a korongozás előtti idő-
szak edénykészítő technikáit (felrakás, lap-
edény), díszítési módjait, égetési techniká-
kat sajátíthatnak el az érdeklődők. Ebben az 
időszakban a résztvevők olyan ismereteket 
szerezhetnek, amelyeket a tanfolyam máso-
dik, haladó szakaszában hasznosíthatnak. 
A tanfolyam második részében kerül majd 

sor a korongozás technikájának 
elsajátítására, ezáltal a résztvevők 
teljes képet szerezhetnek a hagyo-
mányosan fazekasságnak nevezett 
népi mesterségről. A tanfolyam 
első része 2011. május 26.–július 
14. között zajlik, időtartama 
32 óra, heti négyórás lebontás-

ban. Helyszín: Dánfalva. Oktató: Szász 
Judit. Részvételi díj: 100 lej (mely a képzés 
anyagköltségét tartalmazza). A tanfolyam 
támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Ér-
deklődni, jelentkezni a 0743–518023-as 
telefonszámon vagy a fazakasgabi@cstit.
ro e-mail címen lehet, Fazakas Gabriellánál. 
A helyek száma korlátozott, a jelentkezőket 
jelentkezési sorrendben fogadják.


