
Napról napra
SZABADIDŐ

hargitanépe2011. ÁPRILIS 15., PÉNTEK | 15. OLDAL

ma

Péntek
Az év 105. napja, az év végéig még 260 

nap van hátra. Napnyugta ma 20.20-kor, 
napkelte holnap 6.45-kor.

Isten éltesse
ma Anasztázia és Tas, holnap Csongor, 

vasárnap pedig Rudolf nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög eredetű Anasztázia jelentése: a feltá-

madott, míg a török–magyar eredetű Tas jelenté-
se: kő, jóllakott, megtelt. A török–magyar eredetű 
Csongor jelentése vadászmadár, míg a német 
eredetű Rudolf dicső farkast jelent.

Április 15-én született
1452. Leonardo da Vinci � renzei reneszánsz 

festő, szobrász, építész, író, � zikus, anatómus
1929. Huszár Sándor író, szerkesztő
1934. Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színész, 

rendező, kiváló művész

Április 15-én halt meg
1983. Illyés Gyula Kossuth-díjas író, költő
2008. Antal Imre Erkel Ferenc-díjas zongo-

raművész, újságíró, riporter, műsorvezető, érde-
mes művész

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Zoltay Béla tart fogorvosi sürgőssé-
gi ügyeletet a Kossuth Lajos utca 41/1. szám 
alatti rendelőjében, Székelyudvarhelyen pedig 
9–13 óra között dr. Vajna Bálint Péter a Gye-
pes utca 8. szám alatt fogadja a betegeket.

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Nagy István és a Szív utcában, holnap 
9–17 óra között pedig a Kossuth Lajos és a 
Gál Sándor utcában takarítanak.

fotópályázat és régiséggyűjtés

Május 6–8. között tartják a Csíkpálfalvi 
Falunapokat, melynek alkalmából a Pálfalva 
Egyesület fotópályázatot hirdet Pálfalva ma – 
Pálfalva régen címmel. A pályázatra most ké-
szült, illetve régi fényképekkel lehet benevezni. 
Az egyesület régiségkiállítást is szeretne ren-
dezni, melyre kiállítani való tárgyakat várnak 
a helyiektől. Régiségekkel jelentkezni, illetve a 
fotópályázatra benevezni a csíkpálfalvi könyv-
tárban Gál Marikánál lehet április 30-ig.

Ide születtem – Magyarok maradtunk

A Székely-Hargita Alapítvány Ide szület-
tem – Magyarok maradtunk címmel pályázatot 
hirdet az anyaországon kívüli és anyaországi 
diákok számára a magyarság megvallásáról szó-
ló történetek rögzítésére. A pályázatok leadási 
határideje 2011. április 30. A pályázaton való 
részvétel feltételei, valamint további részletek a 
www.szekelyhargita.hu honlapon találhatók. A 
beérkezett pályázatok közül az első 50 nyertes 
mű írói egyhetes balatoni nyaraláson vehetnek 
részt a többi díjazott � atallal. 

programajánló

Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

ház társulata Csipkerózsika című mesejátékával 
Csíkszeredában lép színpadra ma 11 és 14.30-
tól. Az előadásra a Hamupipőke- és a Kis her-
ceg-bérlet érvényes. 

*
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház vasárnap este hét órától mutatja be Katona 
Imre A téboly hétköznapjai című előadását 
a Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióteremben. A 
színház repertoárjában évről évre helyet kap-
nak a kísérleti jellegű előadások. Katona Imre 
rendezésében az előadás improvizatív jellege a 
legerősebb. Műfaját tekintve álomjáték, mely 
következetesen vonja maga után a történések 
közti kuszaságot, következetlenséget. A jegyek 
ára 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 6 lej. 

*
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a Ma-

rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata ma 10 és 12.30-tól A sötétben látó 
tündér című előadással. Érvényes a Csipike- és 
Micimackó-gyerekbérlet.

Befejezetlenül
Farkas Boglárka Befejezetlenül cí mű kötetét 

mutatják be ma 18 órától Székelyudvarhelyen, 
a Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyag 
részlegén. A szerzővel György Attila költő 
beszélget televíziózásról, Székelyföldről, gyer-
mekkorról, az itthoni tanulmányokról, embe-
rekről, barátokról és helyzetekről.

Előadás
Ma 17 órától a Hargita Megyei Művésze-

ti Népiskola fúvós szakosztályainak (klarinét, 
szaxofon, trombita, kürt) előadásait tekinthe-
tik meg az iskola  székhelyén (Csíkszereda, Gál 
Sándor utca 9. szám). Az előadás támogatója: 
Hargita Megye Tanácsa. 

Asztagkő-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkrákos – Havas-út – Asz-
tagkő – csicsói várszikla – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap reggel a 8.28-kor induló személyvo-
nattal Csíkrákosig. Megjegyzés: a túrán előzetes 
beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni 
szombaton este 9 óráig lehet a 0745–107618-
as telefonszámon. 

Szobrászati kiállítás
Jelek címmel nyílik szobrászati kiállítás a 

székelyudvarhelyi Művelődési Házban hétfőn 
18 órától. A tárlatot Vécsi Nagy Zoltán művé-
szettörténész nyitja meg. A kiállítás kurátora: 
Éltes Barna.

Erdély címerei és térképei
Feiszt György szombathelyi történész, le-

véltáros és Gróf László oxfordi térképtörténész 
tart előadást Erdély címerei és térképei címmel a 
gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múze-
um nagytermében szombaton este 6 órától

a nap vicce

– Mi az abszolút rossz kijelentés a Mic-
roso� nál?

– ???
– Majd ha fagy!
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– Elismeri az apaságot? 
– Igen.

– És mi lesz a � zetéssel?
– Ugyan, e� éle szolgáltatásokért nem szoktam pénzt kérni.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Varázsének és táncház

Az Udvarhely Táncműhely legújabb 
évadtermését, a néptáncon, rituálékon 
és népdalokon alapuló Varázséneket 

adja elő ma 19 órától a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Házban. Az előadás kötetlen drama-
turgiája az emberi élet három nagy tisztessége 
– a születés, házasság, halál – köré szerveződik. 
A felvidéki származású, Magyarországon élő-
dolgozó Furik Rita vendégkoreográfus célja a 
napjainkban oly mostohán kezelt, „csak pszi-
chológiai” értelemben számon tartott érzelmi 
tendenciáink középpontba állítása minden 
manír, manipuláció nélkül, amilyen egyszerű-
en a népi gondolkodásunkból fakad. Mindezt 
zene, tánc és szöveg együttes hatásával érzékel-
tetve a mai ember számára. Az előadás után 
táncház is lesz az Udvarhely Táncműhely pró-

batermében. Zenél a Maros Művészegyüttes 
prímása, Moldován K. István és zenekara. A 
megkezdett tánctanítás (mezőpaniti táncok) 
is folytatódik Albert Éva és Györ�  Csaba hi-
vatásos táncosok jóvoltából.

Transzilván hősköltemény

Áprily Lajos lírája heves 
és tartós fájdalom tüzé-
ben született, elégikus 

hangját nem pusztán az i� úság 
hagyományos veszendőségérzése 
okozta. Több volt ez, mint � a-
talos érzékenység és komorabb, 
mint a századfordulón divatos 
világfájdalom, a csüggeteg pa-
naszokban egy világát kereső, de 
nem találó költő vallott vívódá-
sairól. A könyv terjedelme: 76 oldal, ára: 20 
lej (Versek. Díszkiadás – Szerkesztette és a 
bevezetőt írta: Pomogáts Béla; illusztrálta: 

Márton Árpád). A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, il-
letve megrendelhető postai 
utánvéttel a következő címen: 
530210 Miercurea Ciuc, str. 
Pető� , nr. 4., jud. Harghita. 
Tel./fax: 0266–371036, mo-
bil: 0745–005544, e-mail: 
konyv kiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR – 

RO46RNCB01520075052 70001. Postai 
rendelésnél, kérjük, küldje el személyi szá-
mát (CNP) és telefonszámát is.


