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Szerda
Az év 124. napja, a hátralévő napok szá-

ma 241. Napnyugta ma 20.46-kor, napkelte 
holnap 6.13-kor. 

Isten éltesse 
Flórián és Mónika nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Flórián jelentése virágos, 

virágzó, míg a görög eredetű Mónika magá-
nyost, egyedül élőt jelent. 

Május 4-én történt 
1791. Angliában megrendezték az első 

epsomi derbit. 
1989. Több tízezer kínai diák vonult sza-

badságot és demokráciát követelve a pekingi 
Tienanmen térre. 

Május 4-én született 
1925. Buzánszky Jenő olimpiai bajnok 

labdarúgó, az Aranycsapat tagja 
1928. Hankiss Elemér szociológus 
1944. Huszti Péter Kossuth-díjas színész, 

rendező 

Május 4-én halt meg 
1955. George Enescu román hegedűmű-

vész, zeneszerző 
1972. Edward Calvin Kendall Nobel-dí-

jas amerikai biokémikus 

Születés Hete – mai program

A Születés Hete elnevezésű rendezvényso-
rozat mai programja: Csíkszeredában, a megyei 
tanács székhelyén ma 16 órától Dézsi Réka 
Szülni vagy nem szülni? Hogyan befolyásolja a 
szülésélmény a nő életét? címmel, 18 órától pedig 
Bernád Ilona Gyermekáldás, bábaság a Kárpát-
medencében, Moldvában címmel tart előadást. 
Gyergyószentmiklóson 16 órától a Pro Art Ga-
lériában tartanak ünnepélyes megnyitót, melyet 
Kovács Edit referens Mire vagyunk jogosultak? 
című előadása követ. 17 órától Szabó Erzsébet 
pszichológus Az anyaság útján, 18 órától dr. Ta-
kács József családorvos Természetes gyógymódok 
a várandóság és szülés idején, 19 órától György 
Annamária pszichológus Jó úton jársz! – össz-
hangban a női szerepekkel címmel tart előadást. 
Székelykeresztúron ma 10 órától a Súlyosan 
Fogyatékos Gyerekek Elhelyező Központjának 
nagytermében Egymásra találni témakörben 
hallhatnak beszédeket a résztvevők, 17 órától a 
Barátság unitárius gyülekezeti házban Sasvári-
Szabó Erzsébet magyarországi szülésznő, dúla 
Fészekrakás – a Lélek útja című előadását kísérhe-
tik figyelemmel, 19 órától pedig a Világra jönni 
című filmet láthatja a közönség.

áramszünet

Javítási munkálatok miatt holnap 10–12 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Csíkszereda 
következő utcáiban: Széked, Köves, Kájoni János 
(1–64. számig), Fodorkert, Kissomlyó (1–19. 
számig), Szék (83–160. számig) és az Apicom-
park 1–4. számig. 

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 holnap 19 órá-
tól a Tomcsa Sándor-bemutatóbérlettel, pénte-
ken 19 órától a Nyirő József-bérlettel.

*
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh 

Vaknyugat című darabját mutatja be holnap és 
pénteken 19 órá tól a Csíki Játékszín. A négysze-
replős 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 közreműködé-
sével jött létre. A produkciót csak 16 éven felüli 
nézőknek ajánlják.

Csíki kultúrkör
Minden hónap első szerdáján kultúrtörténe-

ti, természeti és társadalomtudományi előadáso-
kat tartanak Csíksomlyón, a Fodor Házban. Ma 
18 órától Czimbalmos Tivadar (Gyer gyó szent-
miklós) Az őshaza címmel tart előadást. A belé-
pés ingyenes.

Zenei audíció 
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola szinteti-
zátor és zongora szakos diákjai tartanak előadást 
ma 18 órától Csedő Éva tanárnő vezetésével az 
iskola székhelyén (Csíkszereda, Gál Sándor utca 
9. szám alatt).  

Mária Út – El Camino
A Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosztá-

lya és a Sapientia – EMTE közös szervezésében 
útjára indított előadássorozat a Mária Út – El 
Camino, avagy zarándoklatok itthon és Európá-
ban címmel, egy Szent Jakab úti élménybeszá-
molóval fog folytatódni Vass József előadásában 
pénteken 18 órától az egyetem kisaulájában. Az 
előadás második felében a kiépítés alatt álló Má-
ria Útról fog beszámolni Molnár Sándor, a frissen 
kinevezett Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 
Mária Út koordinátora, kimutatva annak az 
európai zarándok útvonalakhoz való kapcsoló-
dását. A festésnél várják az önkéntesek jelentke-
zését a molnar.sandor@mariaut.ro címen vagy a 
0730–711745-ös telefonszámon.

Gyöngyfűző tanfolyam
Gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek fel-

nőttek számára a Kájoni János Megyei Könyv-
tárban május 10.–június 28. között. A nyolc 
héten át tartó foglalkozásokon Berényi Zsófia 
oktató irányításával sajátíthatják el a modern 
gyöngyfűzés alapjait a képzés résztvevői. A tan-
folyam helyszíne a Kájoni János Megyei Könyv-
tár olvasóterme (Szakszervezetek Művelődési 
Háza, II. emelet 50/A terem). Hetente egy 
alkalommal, kedden délután, 17.30–20.30 kö-
zött kerül sor a foglalkozásokra. A részvételhez 
előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet a 0266–371790-es telefonszá-
mon, vagy személyesen a könyvtár titkárságán.

a nap vicce

Két sátorozó beszélget a nyári vihar után:
– A ti sátorotokat is megrongálta a vihar?
– Nem tudom, még nem találtuk meg.

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

– Már elnézést, de nem teszek ilyet az első randevún!
– Nem? És az utolsón?

www.parapista.com

para

Váróterem Projekt – Transylvania Tour 2011

Sorsjáték

Nagynyavalya 

A Váróterem Projekt – alternatív 
szín házi társulat, Transylvania Tour 
2011 név alatt, az alternatív szín-

házi kultúra népszerűsítése jegyében szervez 
turnét. A társulat, Hatházi András rendezte 
Sorsjáték – Faites vos Jeux! improvizáción ala-
puló előadása Csíkszeredában szombaton 20 
órától a Siló Kortárs Művészeti Központban 
lesz megtekinthető, Székelyudvarhelyen va-
sárnap 20 órától a Tomcsa Sándor Színház-
ban. Szereplők: Molnár Margit, Csepei Zsolt, 
Imecs Levente, Vetési Nándor, Visky Andrej. 
Közreműködők: Kürti Andrea, Márton Lász-
ló, Visky Othniel, Visky Sámuel

A Robert Cohen amerikai színházi 
szakember tartalom nélküli párbeszédein 
alapuló előadás során minden jelenet körül-
ményeit, a szereplők számát és a kellékeket, 

a Sors és a Közönség fogják eldönteni. Egy 
igazi versenyfutás az idővel, melyben „a bu-
kás lehetősége hatványozottan benne van.” 
Bővebb információ a varoteremprojekt.word-
press. com blogon olvasható.

Csíkszeredában  vendégszerepel a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház szombaton este 7 órától a 

Nagynyavalya című előadásával.
 Béres László rendezésében a `89-es 

rendszerváltás és az azt követő időszak té-
mája a gegek és a revü keveredésében jelenik 
meg zenés politikai moralizálásként. A tör-
ténet Viharoson, egy mindentől elszigetelt 
helységben játszódik, ahova a külvilág hírei 
is csak nehezen jutnak el. Pedig a közösség 
igyekszik, hogy a párt diktálta szabályoknak 
megfeleljen, de mire a gyűlések is eredményre 
vezetnének (a butélia- és villanykérdést meg 
kell oldani), addigra megérkezik a szabadság 
híre Angliából... Az előadás azért is fontos a 
Figura Stúdió Színház idei, jubileumi évadá-

ban, mert a szöveg írója, Török Zoltán is a 
színház alapító tagjai közé tartozik, a Nagy-
nyavalya az első színdarab, amit írt.

Zene: Cári Tibor m. v.; koreográfia: Ivá-
cson László m. v.; díszlet/jelmez: Damokos 
Csaba m. v.


