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Kedd
Az év 305. napja, az év végéig még 60 nap 

van hátra. Napnyugta ma 17.04-kor, napkelte 
holnap 6.56-kor. 

Isten éltesse 
Marianna nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Marianna jelentése: Marius 

családjához tartozó, Szűz Máriához tartozó. 

November 1-jén történt 
1952. A Marshall-szigeteken felrobbantot-

ták az első kísérleti amerikai hidrogénbombát. 
1954. Algériában fegyveres felkelés kez-

dődött a francia gyarmati uralom ellen. 
1993. Életbe lépett a Maastrichti Szerző-

dés, az Európai Közösséget az Európai Unió 
(EU) váltotta fel. 

November 1-jén született 
1500. Benvenuto Cellini olasz szobrász, 

ötvös, éremvéső, író 
1636. Nicolas Boileau francia költő, esz-

téta, kritikus 
1845. Teleki Sámuel Afrika-utazó, felfe-

dező, akadémikus 

November 1-jén halt meg 
1730. Luigi Fernando Marsigli itáliai tu-

dós, katona, a Duna-medence élővilágának 
első monográfusa 

1962. Radnai Béla gyorsíró, esztéta, mű-
pártoló 

1982. King Vidor magyar származású 
amerikai filmrendező 

2002. Balassa Iván Herder-díjas néprajz-
kutató 

közlemény

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy a 
tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás cél-
jából forduljanak Kelemen Hunor parlamen-
ti képviselő irodájához (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 8. szám, I. emelet, telefon: 0266–
311836, munkanapokon 9–15 óra között).

gyermekneurológiai vizsgálat

Dr. Pálmafy Beatrix, a budapesti Moz-
gásjavító Iskola gyermekneurológusa no-
vember 4-ig vizsgálatra fogad gyerekeket a 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabi-
litációs Központba. Érdeklődni és időpontot 
kérni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100, valamint a 
www.korai.ro honlapon.

a nap vicce

A rendőrök a bevetés előtt időt egyez-
tetnek.

– Na, emberek, a pontos idő 11:48. Akik-
nek digitális órájuk van, azoknak: vonal, vonal, 
kisszék, hóember!
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Verses előadóest Székelyudvarhelyen

para

– Mit csinálsz mostanában?
– Semmit.

– És melyik minisztériumban?

programajánló

Színház
Holnap este hét órától Georg Bü chner 

Woyzeck című drámája tekinthető meg a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
társulatának előadásában a Bocsárdi Angi 
Gabriella-stúdióteremben. A jegyek ára 12 lej, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lejbe kerül. 

*
A Csíki Játékszín társulatának előadásá-

ban csütörtökön 19 órától a Vaknyugat című 
darabot láthatják a Hunyadi László-kamara-
teremben. 

Könyvbemutató
A szabadkőművesek tevékenységével 

kapcsolatban nem kevés mendemonda ke-
ring, történelemformáló szerepük megítélé-
se is megosztja a közélet iránt érdeklődőket. 
Kevesen tudják, hogy a szabadkőművesség 
magyarországi, 1920-as betiltásának és a sza-
badkőműves iratarchívum kutathatóvá téte-
lének köszönhetően biztos információink 
is lehetnek a világot behálózó titkos társaság 
Trianon előtti, minket is érintő tevékenysé-
géről. Raffay Ernő volt az első történész, aki 
élt a lehetőséggel, tanulmányozta a hiteles 
forrásokat és a témában két könyvet is megje-
lentetett, az első a Szabadkőművesek Trianon 
előtt címet viseli, a második a Harcoló szabad-
kőművesség – Harc a katolikus egyház ellen 
címen jelent meg. E két könyv bemutatóját 
Csíkszeredában, a Városi Művelődési Ház 
Hunyadi László-kamaratermében szerdán 
este 7 órától tartják.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): csü-
törtökön, pénteken és szombaton 20, illetve 
vasárnap 15 órától az Avatar című filmet. A 
Clash of the titans című filmet ma 18, hol-
nap 20, illetve csütörtökön és szombaton 16 
órától, míg vasárnap 18 órától vetítik. A My 
bloody valentine című filmet csütörtökön és 
szombaton 18 órától, vasárnap 20 órától te-
kinthetik meg. A Final destination 4. részét 
ma 20 órától, holnap és pénteken 18 órától 
tűzték műsorra. A Legend of the guardianst 
pénteken 16, szombaton 12 és vasárnap 10 
órától láthatják a mozirajongók, a Coralinet 
pedig szombaton 10, míg vasárnap 12 órától. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. 

Boldogság, gyere haza
Csütörtökön 20 órától ismét megtekint-

hető a Boldogság, gyere haza című zenés darab 
Székelyudvarhelyen, a Mokka Kávézóban. A 
Csurulya Csongor által átdolgozott és rende-
zett darab egyszemélyes fellépője Vidovenyecz 
Edina, akit Zerkula György kísér majd zongo-
rán. A darab egy hétköznapi történet, melyben 
a karrier, család, szerelem, szeretet, barátság 
játékszínterein küszködi végig magát egy nő. 
Egy történet, melyben a dalok hol sóhajok, hol 
kacajok, s hol ragyogások vagy éppen hamuvá 
porladások húrjain szólnak. Vár-e még a hol-
nap, vállalható-e a múlt, s vajon Vele vagy Nél-
küle? Megtalálható-e az, ami már elveszett? 
Egy történet az „egyetlen” érzésről, a csodála-
tos Cserháti Zsuzsa emlékére.

Szent Miklós legendája

Ajtót nyitok 

www.parapista.com

A gyergyószentmiklósi székhelyű 
Pro Terra Alapítvány kép re gény-
pá lyázatot ír ki Szent Miklós le-

gendája címmel, amelyben Miklós püspök 
életének kiemelt eseményeit kell megalkot-
ni. (Pozitívabb elbírálásban részesül az az 
alkotó, aki a püspök életét összekapcsolja 
Gyergyószentmiklós város nevével.) Kor-
osztályok: I. 11–14 év, V–VIII. osztály; II. 
15–19 év, XI–XII. osztály; III. 20 év/felső 
korhatár nincs.  Terjedelem: minimum 3 
A4-es lap, maximum 6 A4-es lap. (Lapon-
ként maximum 4 kép, képkocka jeleníthető 
meg!) A technika kötetlen! Lehet számító-

gépes rajz, aquarell, grafika stb. (Számítógé-
pes rajz esetén a nyomtatott formátumot is 
kérik!) Személyenként maximum 2 pályamű 
nyújtható be. Beküldési határidő: november 
25., péntek, du. 15 óra, cím: Tanulók Háza, 
Gyergyószentmiklós 535500, Gyilkostó 
utca 17. szám. 

(A pályaműveket személyes adatokkal 
kérik eljuttatni: név, cím, e-mail cím, tele-
fonszám. Az alkotásokat amatőr és hivatá-
sos kategóriákban külön bíráljuk el, ezért 
kérjük feltüntetni, hogy művészeti líceum, 
főiskola vagy egyetemi végzettséggel ren-
delkezik-e a beküldő.)

József Attila, Dsida Jenő és 
Márai Sándor verseiből ösz-
szeállított előadóestre invi-

tálják az érdeklődőket. Turi Bá-
lint vendégművész produkció-
ját november 16., 17. és 18-án 
19 órától tekinthetik, hallgat-
hatják meg a székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár olvasótermé-
ben. Helyfoglalásért érdek-
lődni a színház székhelyén, 
(Székelyudvarhely, Tamási 
Áron u. 15. szám) vagy a 0266–212131-es 
telefonszámon lehet. 

„Mindent, amit megérintettem, / oda-
adok a kezeidbe, / Mindent elmondok, 

amit előtted elhallgattak.” A 
szonettkoszorú József Atti-
la születésnapi köszöntője, 
ajándéka mesterének és barát-
jának, Juhász Gyulának 40. 
születésnapjára. Az előadás a 
mesterszonett létrejöttét mu-
tatja be a színész alkotófolya-
matán keresztül, megfogalmaz-
va ars poeticáját, bepillantást 
engedve legbelsőbb mikrokoz-
moszába. Versasszociációk – 

képek, gondolatok építkezése az alapoktól a 
„kulcsrakész” állapotig. Hálás köszönet érte, 
élőknek és elhunytaknak, a tanításért.

 Turi Bálint


