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Csütörtök
Az év 111. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 254. Napnyugta ma 20.28-kor, 
napkelte holnap 6.34-kor. 

Isten éltesse 
Konrád nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Konrád jelentése a kö-

vetkező szavakból áll össze: merész és tanács. 

Április 21-én történt 
i.e. 753. A hagyomány szerint Romulus és 

Rémus megalapította Rómát. 
1952. Először szállított sugárhajtású repü-

lőgép utasokat. A British Overseas Airways 
Corporation légitársaság London és Róma 
között vitte őket. 

1984. A világon elsőként érte el a Mount 
Everest csúcsát oxigénpalack nélkül a bolgár 
Hriszto Prodanov mérnök. 

Április 21-én született 
1799. Táncsics Mihály író, politikus 
1816. Charlottë Bronte angol írónő 
1864. Max Weber német filozófus, szoci-

ológus 
1894. Móricz Ida grafikus, szobrász, Mó-

ricz Zsigmond legfiatalabb, hatodik testvére 
1926. II. Erzsébet brit királynő, VI. 

György király leánya 

Április 21-én halt meg 
1699. Jean Racine francia drámaíró, a 

francia klasszicizmus második szakaszának 
legnagyobb tragédiaköltője 

1824. Maszajosi Kitao (használta a KEISAI 
nevet is) japán festő és fametsző mester 

2001. Lükő Gábor Kossuth-díjas néprajz-
kutató, szociálpszichológus 

2007. Palásti Pál televíziós zenei szerkesz-
tő, a Magyar Televízió örökös tagja

tavaszi nagytakarítás

A Csíkszeredában zajló általános tavaszi 
nagytakarítás ütemterve szerint ma 14–20 óra 
között a Mérleg utcában, holnap pedig a Jégpálya 
negyedben takarítanak.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer mek-
ne u rológusa, dr. Pálmafy Beatrix ezen a héten 
vizsgálatra fogad gyerekeket a csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. 
Időpontot kérni a következő telefonszámokon 
lehet: 0732–500793, 0266–332100.

a nap vicce

Két barát beszélget:
– Képzeld, a múltkor a feleségemmel be-

szélgettünk az öregkorról. Azt mondtam neki:  
Tudod, én nem akarok vegetatív állapotban 
élni, feküdni egy ágyon, egy géptől és egy üveg 
folyadéktól függve csak létezni. Ha ez meg-
történne, egyszerűen csak húzd ki a dugót a 
falból!

– És mit szólt ehhez?
– Semmit. Egyszerűen csak felállt, kihúzta 

a TV-t, majd kidobta a sörömet az ablakon...

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Szín-

ház társulata ma 19 órától szabadelőadásként 
Csehov De mi lett a nővel? című férfimesé-
jét játssza. Rendező: Tóth Árpád. Helyfog-
lalás a 0266–212131-es telefonszámon, a 
kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-mail címen. 
Jegyek a színház jegypénztárában 11–14 és 
15–17 óra között vásárolhatók.

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. 

Locsolótúra
Az Erdéyi Kárpát-Egyesület csíki szak-

osztálya locsolótúrát szervez a sutai erdőbe, 
amelyre szeretettel várnak mindenkit, kor-
osztálytól függetlenül. Megközelítés: gyalo-
gosan vagy kerékpárral. Ami szükséges: fejen-
ként 5-6 krumpli, egy lépés kolbász, szalon-
na, 1 hagyma, fűszerek, zöldség/savanyúság, 
kenyér, evőeszköz, öblös tányér, 2 l víz, de-
rékalj. Férfiak: locsolóvers; hölgyek: finom 
sütemény. Indulás: hétfőn (április 25-én) 
reggel 9 órakor a csíkszeredai „dollárpiactól” 
(a készruhagyár mellett), visszaindulás kb. 15 
órakor. Túravezető: Vass Emőke. Bővebb in-
formáció a 0747–124173-as telefonszámon 
kapható.

Föld napi túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egye-

sület szombaton a Föld napja alkalmából termé-
szetvédő jellegű túrát szervez a Hargita-hegy-
ségbeli édesvizű forráshoz, amelyre minden 
érdeklődőt szívesen vár. Túraútvonal: Csíksze-
reda – Rejtek-patak forrása – Kolos-patak for-
rása – Csíkszereda. Indulás: szombaton délelőtt 
9 órakor a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: a 
túrán előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Beiratkozni pénteken este 9 óráig lehet a 0745–
107618-as telefonszámon lehet.

*
Ugyanakkor az egye  sület  felhívja a túrá-

zók figyelmét, hogy a Kárpát Vándortúra IV. 
szakaszának folytatása a Máramarosi-medencét 
övező hegységben, május hónap folyamán lesz 
megszervezve. Beiratkozni és egyéb informáci-
ót kérni május 3-ig a fenti telefonszámon lehet.

Tájházmegnyitó
Csíkszentdomokoson május 3-án 10 órá-

tól tartják a helyi tájház megnyitóünnepségét 
(a Garados alatt, 1888-as szám). Az ünnep-
ségen bő választékkal várják az érdeklődőket 
– faragott tárgyakkal, bőr- és kerámiaműves 
termékekkel és népi szőteményekkel. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Darvas Attila, 
Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Takács Éva Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, Jakab Árpád, 
Lázár Hajnal, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633. Web: www.
honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe Nyomda: Conafma BB, Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, e-mailen az 
elofizetes@hargitanepe.ro címen, a postásoknál, a postahi-
vatalokban, valamint banki átutalással. 
Banki adataink:

EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Mihály László

hargitanépe

– Maga miért ül, Kovács?
– Kutatásért.

– Miért? Mit kutatott?
– A szekrényeket a szomszédban.

www.parapista.com

para

Én és a kisöcsém

Csíkszeredában, a Csíki Játékszínben 
ma 19 órától lép színpadra a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem végzős 

évfolyama Szilágyi László – Eisemann Mihály 
Én és a kisöcsém című zenés vígjátékával, mely 
egyben vizsgamunkája is a csoportnak. 

*
Szilágyi László (1898–1942) szöveg-

könyvíró verseket, kabarétréfákat, novellákat 
és egyfelvonásosokat írt, könnyed hangvéte-
lű írásait a kabarék is szívesen tűzték műsor-
ra, azonban igazán híressé operettlibrettói 
tették. Együttműködésük Eisemann Mihály 
zeneszerzővel (1898–1968), a magyar ope-
rett egyik szülőatyjával 1929-ben kezdő-
dött, amikor megírták első operettjüket, a 
Miss Amerikát. További közös munkájukból 
születtek többek között az Egy csók és más 
semmi, az Alvinczi huszárok, a Meseáruház, 
az Ezüsmenyasszony című népszerű operet-
tek. Ezenkívül a szerzőpárosnak olyan slá-
gereket köszönhetünk, mint a Negyvenhatos 
sárga villamoson, a János, legyen fenn a János 
hegyen, a Köszönöm, hogy imádott, a Pá, kis 
aranyom.

Az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték 
ősbemutatójára 1934-ben került sor a Fővá-
rosi Operettszínházban. A történet Buda-
pestről indul, Velencében zajlik, és újra Pes-
ten ér véget. Egy vezérigazgató gazdag férjet 
szemel ki lányának, aki azonban az alváson 
kívül semmi másra nem kapható, de amint 
megismeri a dán milliomos fiatalembert, 
azonnal felébred. Csakhogy a szerelem nem 

esik az ölébe, ezért álruhát ölt, és vele utazik 
Velencébe. Az apja viszont detektíveket küld 
utána, akik beleszeretnek lánya barátnőjébe, 
az igazgató tehát kénytelen hazahozni a lá-
nyokat, de ezzel még nem ér véget az utazás... 
A kalandokban bővelkedő utat olyan közis-
mert dalok tarkítják, mint a Holdvilágos éj-
szakán, Mia bella signorina.

Szereplők: Kelemen Félix, gyáros: Mi-
hály Alpár Szilárd; Kató, a lánya: Kiss Bora; 
Andersen Willy: Kónya Ütő Bence; Vadász 
Frici: Kiss Andrea; Dr. Sas: Horváth Gyula; 
Dr. Vas: Vass Csaba; Zolestyák: Moşu Nor-
bert; Piri: Bekő-Fóri Zenkő; Bözsi: Derzsi 
Tímea; Végrehajtó, Pincér: Barabási Tivadar 
I. év mesteri; Görlök: Ritziu Ilka Krisztina 
III. év, Varga Brigitta III. év, Bogár Barbara 
II. év, Bokor Andrea II. év. A zenekar tagjai: 
András Emőke, Ila Gábor, Kiss Lajos, Kozsik 
Szabolcs – a Zenepedagógia Kar hallgatói. 
Rendező: Parászka Miklós. Osztályvezető ta-
nár: Killár Kovács Katalin. 


