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Hétfő
Az év 157. napja, az évből még 208 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.24-kor, napkel-
te holnap 5.39-kor. 

Isten éltesse 
Norbert és Klaudia nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Norbert jelentése: észa-

ki fény, míg a latin eredetű Klaudia jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtag ja. 

Június 6-án történt 
1446. A pesti országgyűlés nemessége a 

Rákos mezejére vonult és Hunyadi János er-
délyi vajdát kormányzóvá választotta V. Lász-
ló kiskorúságának idejére. 

Június 6-án született 
1875. Thomas Mann Nobel-díjas német 

író, novellista, esszéista 
1913. Gobbi Hilda Kossuth-díjas színész-

nő, kiváló művész 

Június 6-án halt meg 
1948. Louis Jean Lumière francia kémi-

kus, testvérével, Auguste-tel a filmművészet 
és a filmgyártás úttörője 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–12 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Hunyadi 
János (49–79., 88–90. szám alatt), Kós 
Károly, Szentkirály (1–9., 2–22. szám alatt) 
és Székely Mózes (1–15. szám alatt).

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 5 
sérült személyhez, 6 infarktusos esethez, 12 agy-
vérzéshez, 17 szívbeteghez, 28 magas vérnyomá-
sos esethez, 6 csonttöréshez, 10 testi sértéshez, 
39 különböző traumához, 6 asztmás és 3 epi-
lepsziás krízishez riasztották a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre 
sietve ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget 
kértek tőlük 29 szülés, 29 ájulás, 7 ittas állapot, 
3 kómás állapot,  23 nehéz légzés, 13 pillanatnyi 
elmezavar, 8 rángógörcsös eset, 1 kutyaharapás, 
1 öngyilkossági eset, 1 öngyilkossági kísérlet, 2 
allergiás reakció, 1 tűzeset, 13 mérgezéses eset, 
5 felső tápcsatornai vérzés, 1 kígyómarás, 41 lá-
zas állapot, illetve 18 hasmenés esetén. Nyilvános 
helyről 10 alkalommal riasztották a mentőszolgá-
latot. A héten összesen kilenc halottat jegyeztek.

köszönetnyilvánítás

A múlt hét elején lapunkban is kértük a 
potenciális véradókat, hogy véradománnyal 
segítsék a május 27-i autóbaleset  sérültjeit. A 
kérés nyomán a reméltnél is több vért sikerült 
összegyűjteni, amely lehetővé tette és teszi a mű-
tétek elvégzését és a kezelést. Ezúton szeretnék 
megköszönni a sérültek és hozzátartozóik min-
den ismerős és ismeretlen segítőnek az önzetlen 
támogatást.

HírszerkeszTő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Színház
Holnap 19 órától Csíkszeredában, a Csí-

ki Játékszín Hunyadi László Kamaratermében 
tekinthető meg a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem mesterképzős hallgatóinak Kövekkel a 
zsebében című vizsgaelőadása. Rendezte: Balogh 
Attila. A rendező munkatársai: Guth Anita és 
Szepessy Katalin. Szakmai tanácsadó: Dobre-
Kóthay Judit. Koreográfia: Bordás Attila. Játsz-
szák: Kiss Bora és Kónya Ütő Bence. 

*A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
ház holnap 19 órától a Művelődési Központ 
nagytermében Peter Handke Az óra, amikor 
semmit nem tudtunk egymásról című darabját 
játssza. Rendező: Bozsik Yvette.

*A Csíki Játékszín társulata ma 10.30 és 12.30-
tól a Mint a sót című előadásra várja a gyerekeket. 
Érvényes a Pinocchio- és a Nagy Imre-bérlet 
(zöld). Holnap 10.30-tól, 12.30-tól és 14.30-tól 
láthatják az előadást a Móka-, a Nagy Imre- (sár-
ga) és a Nyilas Misi-bérletesek.

Pörög a, forog a szoknya...
Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadó és al-

kotóművész gyermekeknek készült színházi, 
rádiós és televíziós műsorok megálmodója, meg-
teremtője, szereplője, óvodai, iskolai foglalkozá-
sokon is tanított dalok elismert szerzője. Saját és 
alkotótársaival közösen létrehozott műsorai ma 
éppúgy fontos részét képezik a magyar kultúrá-
nak, mint a „kalákás” produkciók. A népszerű 
előadóművész Pörög a, forog a szoknya című elő-
adásával több Hargita megyei településen lép 
színpadra: Gyergyószentmiklóson, a Kulturális 
Központban ma 11 órától; Gyergyóalfaluban, 
a Művelődési Házban szintén ma, 18 órától; 
Székelyudvarhelyen pedig holnap 11 órától a 
Stúdió Moziban koncertezik.

19. Csürdöngölő
Hargita Megye Tanácsa, az András Alapít-

vány és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
szervezésében már több mint egy évtizede Csík-
szereda rendszeres eseménye a Csürdöngölő. 
Idén a szervezők a korábbiaknál színesebbnek és 
hasznosabbnak tervezik a Csürdöngölőt, amely 
pénteken 13 órától a város központi terén várja 
a csoportokat. A szokásos színpadi fellépéseket, 
közös táncot, közös fénykép készítését a cso-
portok közötti ismerkedést elősegítő közösség-
építő játékokkal, versenyekkel szándékoznak 
kiegészíteni. Támogatók: a Szülőföld Alap és 
a magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 
csíkszentkirály Hargita Gyöngye Rt. és a csíksze-
redai Harmopan Rt.

Emlékverseny az EKE-vel
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki 

szakosztálya június 18–19-én Nagy Mihály 
Emlékversenyt szervez volt túratársuk emléké-
re a Vargyasi-szorosban. Érdeklődni a 0745–
970985-ös telefonszámon Szilágyi Péter EKE-
alelnöknél lehet.

Tábor Bencédben
Július 20–24. között a bencédi kultúrotthon 

épületében ötnapos környezetvédelem–angol 
nyelvtábort szervez a Bencédi Alapítvány. A 
helyek korlátozottak. Részvételi díj: 60 lej/fő. Je-
lentkezni, érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: 0740–785390, 0751–129187 (a táborba 
5–15 éves tanulók jelentkezését várják).
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Képzeld, vettünk a fiamnak egy nagyon márkás zongorát.
– És tud már játszani rajta a gyerek?

– Már miért ne tudna? A tetején szokott gombfocizni.

Az áprilisi nagysikerű Folker-koncert 
után június 8-án újra városunkban 
köszönthetjük a sepsiszentgyörgyi 

együttest. A Csíki Anyák Egyesületének 
szervezésében szerdán 18.30-tól a Mikó-vár 
udvarán a Folker együttes gyermektáncházba 
várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Jegyek 
ára gyerekeknek 3, felnőtteknek 6 lej. Há-
romnál több gyerekes családok esetében a 
harmadik gyerektől felfelé ingyenes a belépés. 
Jegyeket elővételben a Fun FM Rádió titkár-
ságán, illetve a táncház napján 18 órától lehet 
váltani a helyszínen. Az együttes Kecsketánc 
című nagysikerű lemezét 40 lejért lehet meg-
vásárolni a helyszínen.

Folker-koncert

Önkéntes száműzetés

Sarány István interjúkötete 
a székelyföldi tudományos, 
művelődési élet személyi-

ségeivel készült beszélgetéseket 
tartalmaz. Olyan személyiségek 
szólalnak meg, akik mindennapi 
munkájuk révén azért fáradoznak, 
hogy a térség peremvidékből köz-
ponttá váljon. A kérdezőnek és in-
terjúalanyainak meggyőződése: a 
mostoha természeti adottságokat, 
a gazdasági fejlődésben tapasztalt 
lemaradást csak versenyképes tu-
dással lehet ellensúlyozni, csak következetes, 
kitartó, hittel és alázattal végzett munkával 
lehet behozni. A válaszadók valamennyien 

önként választották a székelyföldi 
létet, a peremlétből következő ne-
hézségeket.

A könyv terjedelme 256 oldal, 
ára: 32 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 530210 Miercurea Ciuc, str.: 
Petőfi, nr. 4., jud.: Harghita. Tele-
fon/fax: 0266–371036, 0745–
005544, e-mail: konyvkiado@
pallasakademia.ro. Folyószámla-

szám: BCR – RO46RNCB01520075052 
70001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje el 
személyi számát (CNP) és telefonszámát is.


