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Szerda
Az év 145. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 220. Napnyugta ma 21.13-kor, 
napkelte holnap 5.47-kor. 

Isten éltesse 
Orbán nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Orbán jelentése: városi, 

finom, művelt, udvarias ember. 

Május 25-én történt 
1810. Háború kezdődött Argentínában a 

spanyol gyarmati uralom ellen. 

Május 25-én született 
1892. Josip Broz Tito jugoszláv (horvát) 

politikus, volt jugoszláv államfő 
1921. Jack Steinberger Nobel-díjas német 

származású amerikai fizikus 
1927. Robert Ludlum amerikai regényíró 

Május 25-én halt meg 
1907. Jan Gebauer cseh nyelvész, iroda-

lomtörténész, a cseh nyelvtörténet egyik leg-
jelesebb művelője 

1907. Horti Pál (Hirth) festő és iparmű-
vész, a századforduló szecessziós stílusának 
jellegzetes képviselője 

1954. Robert Capa magyar származású 
amerikai fotóriporter 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 8–15 óra között Szentléleken, 
Mindszenten és Csíkszentkirályon a 615–718. 
szám alatt, illetve holnap 8–17 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Hargita 
(109–165., 128–138. szám alatt), Csiba (1–60. 
alatt), Mézesek és Aratástető, valamint szintén 
holnap 8–15 óra között Csíkszentmihályon a 
250–305. szám alatt. 

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió szerda délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának témája az egészségügyi 
rendszer, a szolgáltatások reformja, a kórhá-
zak minősítése. A műsor meghívottja Vass 
Levente, az egészségügyi miniszter tanács-
adója, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-es 
SMS-számon, valamint e-mailben a miben-
segithetunk@radiomures.ro címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

a nap vicce

– Az apukám kint volt Párizsban – meséli 
Pistike az iskolában –, és hozott onnan a ma-
mámnak egy karkötőt, amelyikbe bele volt vésve, 
hogy „Párizs”.

– Az semmi – szól közbe Móricka –, az én 
apukámnak el se kellett utaznia, hogy hozzon 
négy kanalat, amelyekbe bele volt vésve, hogy 
Hotel Intercontinental. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a Csí-

ki Játékszín társulata ma 11 és 13 órától a Mint 
a sót című mesejátékkal.

Székelyföld-bemutató
A Székelyföld folyóirat májusi számának 

bemutatóját tartják ma 18 órától a Székelyföld 
Galériában (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 5. szám). Meghívott: gróf Kálnoky Tibor, 
akivel Oláh-Gál Elvira beszélget.

Őrangyal-program
Értékes vagy! címmel szervez Őrangyal-prog-

ramot a Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság, a 
Gyulafehérvári Caritas Tanácsadó Iroda Fogya-
tékkal Élőknek ma 16 órától Csíkszeredában, a 
Segítő Mária Gimnázium dísztermében. 

Képzőművészeti tárlat
A csíkszeredai Ave Art Galériában (Szív 

utca 2/A/1. szám) Csata Jenő képzőművésznek 
nyílik kiállítása holnap 18 órától. Méltatja: Bács 
Béla János.

Székelyföld ásványai
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete, 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala és a CSTTE (Csíki Természetjáró és 
Természetvédő Egyesület) közös szervezésé-
ben pénteken 19 órától dr. Szakáll Sándor és  
dr. Kristály Ferenc (a miskolci egyetem geoló-
gusai) a Székelyföld ásványai című, angol nyelvű 
könyv vetített képes előadással egybekötött be-
mutatását tartják a polgármesteri hivatal gyű-
léstermében.

Táborok
A kolozsvári ferences szerzetesek idén is meg-

rendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort. 
A szervezők, fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári 
ferences templomigazgató és fr. dr. Orbán Sza-
bolcs OFM tartományfőnök olyan 4–8. osztá-
lyos tanulók jelentkezését várják, akik augusztus 
11–14. között Csíksomlyón részt szeretnének 
venni egy olyan táborban, amely lehetőséget 
nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismeré-
sére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy 
a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat 
alakíthassanak ki. Assisi Szent Ferenc Iskolájába 
legkésőbb július 11-ig lehet jelentkezni fr. Pantea 
Tibor testvérnél a következő címen: Mănăstirea 
Franciscană 400112 – Cluj-Napoca, str. Victor 
Deleu nr. 4.; telefonszám: 0264–594377, 0746–
774701; e-mail: frtibi@gmail.com.

*A kolozsvári ferences szerzetesek fiúcsapat-
tábort szerveznek 16–35 év közötti fiúknak, 
fiatalembereknek. A szeptember 1–4. között 
sorra kerülő tábor helyszíne Dés. A tábor fő cél-
ja, hogy Assisi Szent Ferenc evangéliumi egysze-
rűségéből kiindulva a közös tevékenységek  során 
a szerzetesek rávezessék a tábor résztvevőit arra, 
hogy miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, 
s hogy azt majd miként tudják fejleszteni, alakí-
tani magukban, ha visszatérnek otthonaikba. A 
jelentkezés díjtalan, a szállás ingyenes. Az étke-
zést az otthonról vitt élelmiszerből oldják meg 
a résztvevők. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet 
fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences szer-
zetesnél az alábbi címen: Mănăstirea Franciscană 
400112 – Cluj-Napoca, str. Victor Deleu nr. 4.; 
telefonszám: 0264–594377, 0746–774701; 
e-mail: frtibi@gmail.com.
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– Tessék, uram, itt van a pacal meg a sör!
– Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt a szomszéd asztalnál ülő úr kérte!

– Akkor gyorsan cseréljenek helyet!

Farkaslakán

Fr. Zatykó László OFM  
a Ferences Órában

A csíksomlyói kegytemplomban 2011 
márciusában indult Ferences Óra 
harmadik előadását május 29-én, 

vasárnap 11.30-kor (a nagymise után) tartják. 
Az Ember–környezet–társadalom témakör-
ben meghirdetett előadássorozat vendége  
fr. Zatykó László OFM Szegeden élő ferences 
szerzetes, tanár lesz, aki Miként kel életre a kor-
társ magyar irodalomban Assisi Szent Ferenc 
Naphimnusza? címmel tart előadást.

Tamási-emlékünnepség

Tamási Áron emlékünnep-
séget szervez Farkaslakán, 
a nagy író halálának 45 

éves évfordulóján a farkaslaki 
Tamási Áron Művelődési Egye-
sület, partnerségben a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rás  köz ponttal. A rendezvény  
hol nap 16 órától megemlékezés-
sel kezdődik a Tamási-sírkertben. 
Be szédet mond Albert Mátyás 
farkaslaki polgármester és Hadnagy Jolán, a 
Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke. 
Fellép a farkaslaki Tamási Áron Általános 
Iskola gyermekkórusa, illetve az iskola di-
ákjainak szavalatai hangzanak el. A koszo-

rúzást könyvbemutató követi az 
író egykori iskolájában. Lőrincz 
József Idő a humorra. Anekdoták 
Tamási Áronról című könyvét 
P. Buzogány Árpád szerkesztő, 
a Forrásközpont művelődés-
szervezője mutatja be. Lőrincz 
József, a szerző beszéde és fel-
olvasása után Kovács Zsuzsa, a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium diákja és Lőrincz 

Ilona irodalom szakos tanár előadásában 
anekdoták hangzanak el a kiadványból. 
Fellép a farkaslaki női kórus, Bartók-műve-
ket adnak elő a székelyudvarhelyi Dr. Palló 
Imre Művészeti Szakközépiskola diákjai. 


