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Kedd
Az év 123. napja, a hátralévő napok szá-

ma 242. Napnyugta ma 20.45-kor, napkelte 
holnap 6.14-kor

Isten éltesse
Irma és Tímea nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
Az Irma az Irm- kezdetű germán női ne-

vek önállósult becézője, míg a görög–magyar 
eredetű Tímea jelentése jó + tisztelet.

Május 3-án történt
1469. Hunyadi Mátyást cseh királlyá ko-

ronázták.
1791. Lengyelországban elfogadták a vi-

lág egyik legrégibb és a maga idejében legha-
ladóbbnak számító alkotmányát.

1968. Franciaországban diáktüntetések 
kez dődtek, tiltakozva a párizsi egyetem nan-
terre-i fakultásának bezárása miatt. A követ-
kező időszakban Párizsban és más városok-
ban súlyos összecsapások zajlottak le a tünte-
tők és a rendőrök között.

Május 3-án született
1469. Niccolo Macchiavelli olasz politi-

kus, író
1791. Henryk Dembinski lengyel szabad-

sághős, az 1848–49-es szabadságharc idején 
a honvédsereg főparancsnoka

1892. Sir George Paget Thomson Nobel-
díjas angol fizikus

Május 3-án halt meg
1270. IV. Béla Árpád-házi király
1952. Csanády György, a Székely Him-

nusz írója
1961. Gary Cooper amerikai filmszínész

gyermekneurológiai vizsgálat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
gyer   mek neurológusa, dr. Büki György május 
11–12-én vizsgálatra fogad gyerekeket a csík-
szent mártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs 
Köz pontba. Érdeklődni és időpontot kérni 
a következő telefonszámokon lehet: 0732–
500793, 0266–332100 (www.korai.ro).

ingyenes jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete 
minden csütörtökön 9 órától ingyenes jogi ta-
nácsadást tart előzetes feliratkozás alapján a szer-
vezet székhelyén. Feliratkozni a Petőfi Sándor 
utca 8. szám alatt lehet vagy a 0266–311836, 
illetve a 0743–663590-es telefonszámokon.

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió holnap délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Marosvásárhely 
alpolgármestere, Csegzi Sándor, aki hallgatói 
kérdésekre is válaszol a 0265–307777-es vagy 
a 0365–424433-as telefonszámokon, illetve a 
0755–044519-es SMS-számon, valamint e-ma-
ilben a mibensegithetunk@radiomures.ro cí-
men. Műsorvezető: Agyagási Levente. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Az évad utolsó bemutatójára készül a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. 
Henrik Ibsen Nóra című darabját Csurulya 
Csongor rendezésében adják elő csütörtökön 
19 órától a Tomcsa Sándor-bemutatóbérlettel, 
pénteken 19 órától a Nyirő József-bérlettel.

Musical-est
Székelyudvarhelyen, a Moziteremben (a 

Digital3 volt stúdióterme) holnap 18 órától 
musical-estet tartanak. Az est során a Dr. Palló 
Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépisko-
la diákjai (Benedek Csilla, Antal Tamás, Szabó 
Erika Dóra, Székely Szidónia) és F. Chripkó 
Krisztina tanárnő musical-részleteket énekelnek. 
Előadásukban részleteket hallhatnak a Szépség és 
szörnyeteg, a High School Musical, a Rebecca, az 
Elisabethi, illetve Az Operaház Fantomja, A pá-
rizsi Notre Dame és A nyomorultak című musi-
calekből. Az öt előadó ezzel a repertoárral készül 
Magyarországra, a május 7–8-ára szervezett Or-
szágos Musical Bajnokságra, Székesfehérvárra. A 
koncertből befolyó összeg a versenyen való rész-
vétel költségeit fedezi. A belépőjegy ára 5 lej.

Nagybőgő-hangverseny
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Vá-

rosi Tanácsa, valamint a Csíki Kamarazenekar 
Egyesület és a Nagy István Zene- és Képzőmű-
vészeti Szakközépiskola szervezésében Nagy-
bőgő-hangverseny lesz május 4-én, szerdán 19 
órától a művészeti iskola aulájában. Fellépnek: 
Szőgyör Árpád – nagybőgő, Polgár Szabolcs 
– zongora (a Nagy István Zene- és Képzőmű-
vészeti Szakközépiskola tanárai). Műsoron: 
Hans Fryba: Suite im Alten Stil (szvit – régi 
stílusban); Preludium, Allemande, Gavotte 
I., II., Gigue; Franz Schubert: a-moll Szoná-
ta „Arpeggione” D 821; Allegro Moderato, 
Adagio, Allegretto; Knut Guettler: Variációk 
a „Greensleeves” témára; Giovanni Bottesini: 
Sonnambula Fantázia. A belépés díjtalan.

Előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásá-

val a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
zongora és szintetizátor szakos diákjainak 
előadását tekinthetik meg az érdeklődők ma 
17 órától az iskola székhelyén (Csíkszereda, 
Gál Sándor utca 9. szám).

Szalma másként
Ma 18 órakor a Hargita Megyei Hagyo-

mányőrzési Forrásközpont székhelyén (Szé-
kely udvarhely, 1918. December 1. utca 9. sz., 
II. emelet) K. Kovács András szalmakompozí-
cióiból nyílik kiállítás. A Szalma másként címet 
viselő anyag azt is példázza, hogy a hagyomá-
nyos szalmafonás, szalmamegmunkálás mellett 
a szalmát miként és mire lehet még felhasz-
nálni. A verseiről, regényeiről ismert korondi 
származású szerző leleményes módon alkotja 
meg dísztárgyait, melyeken a népművészetből 
ismert motívumok is helyet kapnak, illetve geo-
metrikus alakzatokat, életképeket is komponál. 

a nap vicce

– Milyen funkcióban dolgozol, komám?
– Termékpozíció-optimalizálásért felelős 

logisztikai menedzser vagyok...
– Magyarul?
– Raktáros...
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– Csupán igyekszünk alkalmazkodni az időjáráshoz...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Dr. Györfi András:  
Kalandos fizika

Vaknyugat

Egy viking portya törté-
nete a húrelmélet és koz-
mológia felségvizein. Ré-

szecskefizika, relativitáselméle-
tek, kvantummechanika és húrel-
mélet – megannyi ijesztően hang-
zó kifejezés a középiskolások – és 
szüleik – többsége számára. Dr. 
Györfi András azonban érdekes-
sé, közérthetővé teszi ezeket a fo-
galmakat azáltal, hogy a modern 
fizika kihívásaival egy kora középkori viking 
portya kalandjai révén szembesíti az olvasót. 
A szerző belgyógyász főorvos, a fizikával 
azonban nem műkedvelő szinten foglalko-
zik: szabadalmaztatott egy olyan új eljárást, 

amely lehetővé teszi a mesterséges 
intelligenciának az orvosi diag-
nosztikában való alkalmazását.

A könyv terjedelme 152 
olda, ára: 54 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhe-
tő postai utánvéttel a következő 
címen: 530210 Miercurea Ciuc, 
str. Petőfi, nr. 4., jud. Harghita. 
Tel./fax: 0266–371036, mo-

bil: 0745–005544, e-mail: konyv kiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB 0152007505270001.

Postai rendelésnél, kérjük, küldje el sze-
mélyi számát (CNP) és telefonszámát is.

Kortárs ír szerző, Martin McDonagh Vaknyugat című 
darabját mutatja be csütörtökön és pénteken 19 órá-
tól a Csíki Játékszín. A négyszereplős stúdióelőadás 

rendezője Parászka Miklós, szereplői: Czintos József, Fülöp 
Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-Szalay Lilla, a Kaposvári 
Egyetem színészhallgatója. Az előadás a Teatro Mundi és az 
UMPA Ügynökség közreműködésével jött létre. A produkci-
ót csak 16 éven felüli nézőknek ajánlják.

Mitől és hogyan mérgesedhet el két testvér viszonya az 
idősödés küszöbén? Nem tudjuk a választ, noha láttunk már 
ilyent. Mit tegyen a falu papja, aki már szenved a testvérek 
torzsalkodása miatt? Nem tudjuk a választ, pedig hallottunk 
már ilyent. A darab nem annyira Káinról és Ábelről szól, 
mint inkább Káinról és Káinról, akik mégis úgy döntenek, 
hogy mindketten Ábelek lesznek. Vajon menni fog nekik? 


