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Kedd
Az év 109. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 256. Napnyugta ma 20.26-kor, 
napkelte holnap 6.38-kor. 

Isten éltesse
Emma nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
Az Emma a germán Erm-, Irm- kezdetű 

női nevek önállósult becézője. 

Április 19-én történt
1971. Föld körüli pályára állították az 

első szovjet Szaljut űrállomást. 
1999. A német parlament hivatalosan a ber-

lini Reichstag újjáépített épületébe költözött. 
2005. XVI. Benedek néven a pápai trónra 

lépett Joseph Ratzinger német bíboros, akit a 
katolikus egyház 265. fejévé választottak a bí-
borosok a vatikánvárosi Sixtus-kápolnában. 

Április 19-én született
1772. David Ricardo angol közgazdász, 

a klasszikus polgári közgazdaságtan utolsó 
nagy képviselője 

1793. V. Ferdinánd magyar és cseh király, 
Habsburg-házi osztrák császár 

1932. Fernando Botero kolumbiai festő, 
illusztrátor, szobrász 

Április 19-én halt meg
1824. George Gordon Noel Byron (Lord) 

angol költő, az európai romantikus költészet 
legkiemelkedőbb egyénisége 

1882. Charles Robert Darwin, angol ter-
mészettudós, a modern biológia egyik legje-
lentősebb alakja, a korszerű származáselmélet 
megteremtője 

1967. Konrad Adenauer német politikus, a 
Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja 

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Nagyrét és a Fűzfa utcában, holnap pe-
dig a Szabadság téren takarítanak.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer mek ne-
u rológusa, dr. Pálmafy Beatrix ezen a héten vizs-
gálatra fogad gyerekeket a csíkszentmártoni Korai 
Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. Érdek-
lődni és időpontot kérni a következő telefonszám-
okon lehet: 0732–500793, 0266–332100.

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
holnap 10–15 óra között javítások miatt szü-
netelni fog a hidegvíz-ellátás Csíkszeredában 
a Mikó és Bérc utcában, valamint a Bolyai utca 
vasúttól nyugatra eső részében.

a nap vicce

– Te mivel eszed a tésztát?
– Rádióval.
– Hogyhogy?
– Tudod, az asszony mindig megkérdezi, 

hogy: Kérsz rá diót?

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Szín-

ház holnap és csütörtökön 19 órától szabad-
előadásként Csehov De mi lett a nővel? című 
férfimeséjét játssza. Rendező: Tóth Árpád. Hely-
foglalás a 0266–212131-es telefonszámon, a 
kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-mail címen. 
Jegyek a színház jegypénztárában hétköznapo-
kon 11–14 és 15–17 óra között vásárolhatók.

*
Csíkszeredában bemutatkozik a Maros-

vásárhelyi Művészeti Egyetem. Két előadással 
lépnek fel a Csíki Játékszínben. A végzős évfo-
lyam vizsgaelőadása, az Én és a kisöcsém című 
zenés vígjáték csütörtökön 19 órai kezdettel 
látható, míg az egyetem tanárainak Akadé-
miai Műhelye kortárs orosz szerző darabját, 
Szigarjev Guppi című drámáját mutatja be hol-
nap 17 és 20 órai kezdettel a Hunyadi László 
Kamarateremben. 

Az utolsó csata
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház ki-

állítótermében ma 18 órától Beder Tibor Az 
utolsó csata című könyvének bemutatóját tart-
ják. A kötetet Lőrincz György író mutatja be.

Gyöngyfűző tanfolyam
Gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek fel-

nőttek számára Csíkszeredában, a Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtárban május 3.– június 20. 
között. A nyolc héten át tartó foglalkozásokon 
Berényi Zsófia oktató irányításával sajátíthat-
ják el a modern gyöngyfűzés alapjait a képzés 
résztvevői. A tanfolyam helyszíne a Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtár olvasóterme (Szakszer-
vezetek Művelődési Háza, II. emelet, 50/A te-
rem). Hetente egy alkalommal, kedden délután 
17.30–20.30 között tartják a foglalkozásokat. 
A részvételhez előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0266–
371790-es telefonszámon vagy személyesen a 
könyvtár titkárságán. 

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 pályá-
zatot hirdet az anyaországon kívüli és anya-
országi diákok számára a magyarság megval-
lásáról szóló történetek rögzítésére. A pályá-
zatok leadási határideje 2011. április 30. A 
pályázaton való részvétel feltételei, valamint 
további részletek a www.szekelyhargita.hu 
honlapon találhatók. A beérkezett pályáza-
tok közül az első 50 nyertes mű írói egyhetes 
balatoni nyaraláson vehetnek részt a többi 
díjazott fiatallal. 
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– Kérek egy jó nagy zsíros csülköt, két nagy adag szalmakrumplit és három csokiturmixot.
– És valamit inni?

– Igen, egy diétás kólát szeretnék.

www.parapista.com

para

Templomi előadás

Woyzeck

Passió – Jézus szenvedéstörténete

A g yerg yószentmiklósi 
Fi  gura Stúdió Színház 
Georg Büchner Woyzeck 

című darabjának bemutató elő-
adását tartja ma 19 órától a Mű-
velődési Központ színháztermé-
ben. Az előadást holnap is műsor-
ra tűzte a társulat, szintén este hét 
órától. Rendező: Dézsi Szilárd.

*
Georg Büchner három 

klasszikus darabját (Danton halála, Leonce 
és Léna, Woyzeck) majdhogynem minden 
színház műsorra tűzi a világon. A Woyzeck 
volt az 1837-ben elhunyt Büchner utolsó 
alkotása, mely halála miatt nem fejeződött 
be. Az öt töredékben fennmaradt művet 
egy 1821-ben elkövetett gyilkosság ins-
pirálta: egy féltékeny borbélylegény hét 

tőrdöféssel ölte meg kedve-
sét, melyért később nyilvá-
nosan kivégezték. A korabeli 
újságcikkek és a törvényszéki 
orvosi jegyzőkönyv váltak a 
Woyzeck tragikus történeté-
nek kiindulópontjává. A da-
rabot csaknem minden mű-
fajban (film, rajzfilm, musical) 
feldolgozták már, ugyanakkor 
minden alkalommal nagy ki-

hívást jelent a színházi rendezők számára.
A jegyek ára 10 lej, 6 lej diákoknak és 

nyugdíjasoknak. Megvásárolhatók a Figura 
Stúdió Színház jegyirodájában munkanapo-
kon 10 és 14 óra között, illetve előadás előtt 
egy órával a helyszínen. Ugyanakkor felhívják 
a kedves nézők figyelmét, hogy az előadást a 
14 éven felüli korosztálynak ajánlják.

Passió címmel Jézus szen-
vedéstörténetét bemutató 
előadást láthat a közönség 

több helyszínen a nagyhéten. A 
közreműködő unitárius lelkészek 
Péterffy Gyula teológiai zeneta-
nár által feldolgozott és énekkarra 
alkalmazott művet ma 17 órától 
a homoródjánosfalvi unitárius 
templomban, 19 órától pedig a városfalvi uni-
tárius templomban láthatják. Szerdán, április 
20-án 17 órától a homoródújfalusi unitárius 
templomban mutatják be a Passiót, 19 órá-
tól pedig a homoródkarácsonyfalvi unitá-
rius templomban. Csütörtökön 17 órától a 
homoródszentmártoni, ezt követően 19 órá-

tól a homoródszentpáli unitári-
us templomban kísérhe tik figye-
lemmel az előadást. Pénteken, áp-
rilis 22-én 17 órától a kénosi, 19 
órától pedig a székelyudvarhelyi 
Bethlen ne gye di unitárius temp-
lom biztosítja a helyszínt a szen-
vedéstörténet bemutatásának.

Szereposztás: Jézus – Tódor 
Csaba; Evangélista – Simó Sándor; Péter – 
Lőrinczi Botond; Főpap – Benedek Mihály; 
Pilátus – Ilkei Árpád; Júdás – Szombatfalvi 
József; Ajtónálló – Szombatfalvi József; Szá-
zados – Andorkó Attila. A kórusban énekel: 
Tódor Éva és Lőrinczi Krisztina. Az énekkar 
vezetője: Tódor Éva.


