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Péntek
Az év 147. napja, az esztendő végéig 

hátralévő napok száma 218. Napnyugta ma 
21.15-kor, napkelte holnap 5.45-kor. 

Isten éltesse 
ma Hella, holnap Emil és Csanád, vasár-

nap pedig Magdolna nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Hella a Helga alakváltozata és a Heléna 

német rövidülése, a magyar eredetű Csanád 
jelentése ismeretlen, míg a latin eredetű Emil 
versengőt, vetélkedőt jelent. A Magdolna a 
Magdaléna magyarosodott alakváltozata.

Május 27-én történt
1937. San Franciscóban megnyitották a 

Golden Gate függőhidat, amely a Csendes-óce-
ánt a San Franciscó-i öböllel köti össze. A híd 
hossza 1260 méter.

Május 27-én született 
1948. Presser Gábor Kossuth- és Erkel-dí-

jas zeneszerző, énekes, érdemes művész 

Május 27-én halt meg 
1840. Niccolo Paganini olasz hegedűmű-

vész, zeneszerző 
2004. Donáth Ferencné/ Bozóky Éva 

Aranytollas újságíró 

hétvégi túrák

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát. Túraútvonal: utusalji vasúti megálló – Ló-
vészi-nyereg – Bocshavas-teteje – Naskalat-teteje 
– Gyimesközéplok. Indulás: vasárnap reggel a 
7.10-kor induló személyvonattal az utusalji meg-
állóig. Megjegyzés: a túrán előzetes beiratkozással 
lehet részt venni. Beiratkozni szombaton este 9 
óráig lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya szervezésében bodoki-havasoki gerinctú-
rát tartanak szombaton. Útvonal: Gidófalva – 
Bodoki-csúcs – Málnásfalu. Indulás Csíkszere-
dából szombaton reggel a 6.39-es személyvonat-
tal. Túravezető: Kedves Ferenc (0744–795186).

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Damó Erzsébet tart fogorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Temesvári utca 4. szám alatti ren-
delőjében, Székelyudvarhelyen pedig 9–13 óra 
között dr. Benedek Adrienn az Iskola utca 4/1. 
szám alatt fogadja a betegeket.

régiségvásár

Néprajzi kiállítást és régiségvásárt tartanak 
a hétvégén Csíkszépvízen. A kultúrotthonban 
első alkalommal sorra kerülő rendezvényen 
az érdeklődők egy történelmi gyűjteménnyel 
is találkozhatnak, melynek anyagát szabad-
ságharcos és világháborús katonák személyes 
tárgyai képezik.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Székelyföld ásványai
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete, 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala és a CSTTE (Csíki Természetjáró 
és Természetvédő Egyesület) közös szerve-
zésében ma 19 órától dr. Szakáll Sándor és  
dr. Kristály Ferenc a Székelyföld ásványai című, 
angol nyelvű könyv vetített képes előadással egy-
bekötött bemutatását tartják a polgármesteri hi-
vatal gyűléstermében.

Filmvetítés
Szombaton 18 órától Csíkszeredában, a 

Siló – Kortárs Művészeti Központban Hajdu 
Szabolcs Bibliotheque Pascal című filmét vetí-
tik. A vetítést követően beszélgetés lesz a film-
ről Gregus Zoltánnal, a BBTE filozófia szaká-
nak esztétikatanárával. 

Ügyeskedő elsősegélynyújtók
A Vöröskereszt Hargita Megyei Szervezete 

az Ügyeskedő elsősegélynyújtók verseny megyei 
szakaszát szombaton 10 órától tartja Csíkszere-
da központi parkjában. A versenyre jelentkezni a 
0266–316589-es telefonszámon vagy személye-
sen a Petőfi Sándor utca 3. szám alatti székház-
ban lehet.

Ferences Óra
A csíksomlyói kegytemplomban 2011 már-

ciusában indult Ferences Óra harmadik előadását 
május 29-én, vasárnap 11.30-kor (a nagymise után) 
tartják. Az Ember–környezet–társadalom téma-
körben meghirdetett előadássorozat vendége  
fr. Zatykó László OFM Szegeden élő ferences 
szerzetes, tanár lesz, aki Miként kel életre a kortárs 
magyar irodalomban Assisi Szent Ferenc Nap-
himnusza? címmel tart előadást.

IV. Ferences Biciklitúra
Indulj és menj! – ezzel a jelmondattal gurul 

a IV. Ferences Biciklitúra július 24–29. között, 
250 km-es kalandos útszakaszon. A FerBiT út-
vonala: első nap: megérkezés Kézdivásárhelyre; 
második nap: Kézdivásárhely – Kászonok 
– Csíkszereda; harmadik nap: Csíkszereda 
– Marosfő – Gyergyószentmiklós; negye-
dik nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó 
– Három-kút – Hidegség – Gyimesfelsőlok; 
ötödik nap: Gyimesfelsőlok – Csíki-havasok 
– Csíksomlyó; hatodik nap: Csíksomlyóról 
hazafelé indulás. A túráról érdeklődni és jelent-
kezni június 30-ig az alábbi elérhetőségeken 
lehet: e-mail: bonaventuraofm@yahoo.de, tel.: 
0741–940171, honlapunk: www.ferbit.ro

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 Művelő-
dési Házában május 30-án, hétfőn 18 és 20 
órától. Fellép: Bokor Barna, Ördög Miklós Le-
vente, Szabadi Nóra; zongorán kísér: Nyágai 
István. A jegyek ára 10 lej, elővételben meg-
vásárolhatók a Szakszervezetek Művelődési 
Házának jegypénztárában.

fogadóóra

Tusnádfürdőn tart fogadóórát ma reggel 
9-től Korodi Attila parlamenti képviselő. 
A fogadóóra helyszíne a városi RMDSZ-
székház.
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A Csíkszereda Kiadóhivatal könyvajánlója

– Sajnálom, uram, a tűk elfogytak...

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kocsis Lajos: 
A csíki magánjavak története 1869–1923
Időutazás, szembesítés és útravaló egyaránt A Csíki Magánjavak tör-
ténete. A székelység boldogulásának előmozdítója című kiadvány Kocsis 
Lajos tollából. Hiánypótló kötet, hisz a Csíki Magánjavak néven is-
mert vagyonkomplexumról eddig kevés szó esett, annak ellenére, hogy 
vármegyénk székelységének létlényegét, majd közösségi összetartozá-
sunk és felemelkedésünk zászlaját jelentette. Ára: 20 lej.

Pál Pál Előd: A csíki síiskola története 
A Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által újonnan indított, a Csíki 
Sporttörténet-sorozat első könyve részletesen beszámol az alpesisí-sport 
76 éves csíki történetéről, sikeres versenyzőiről, csapatairól, valamint a 
környék történelmi, illetve aktuális versenypályáiról. Pál Pál Előd csík-
szeredai síző kerek egyéves munkája alapos kutatásra alapszik, hiszen az 
1934-től számolandó csíki sítörténetről készült legrégebbi feljegyzések-
től egészen máig beszámol a sportág történetéről. A szerző ily módon kí-
vánja megfoghatóvá tenni a sportág helyi létezését, ugyanakkor emléket 
állít Bónis Ferenc tanár úrnak, aki, miután negyven éven át olimpikono-
kat és bajnokokat nevelt csíkszeredai fiatalokból, 2009 szeptemberében 
távozott közülünk. Ára: 35 lej.

A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.

Székely János (monográfia)

Székely János költő és drámaíró 
munkái egyetemes igénnyel fo-
galmazzák meg korának, közös-

ségének sorskérdéseit. A valódi mű-
vészetet és humanitást megtestesítő 
elhivatottságával örök emberi értéke-
ket és eszményeket képvisel, a szellem 
és a gondolkodás szabadságát állítva 
szembe a diktatúra önkényével.

A könyv terjedelme 172 oldal, ára: 22 
lej. Megvásárolható a Pallas-Akadémia 

Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, nr. 4., 
jud.: Harghita. Telefon/fax: 0266–
371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB01520075052 

70001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje el a 
személyi számát (CNP) és telefonszámát is.


