
Napról napra
szabadidő

hargitanépe2011. november 2., szerda | 15. oldal

ma

Szerda
Az év 306. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 59. Napnyugta ma 17.03-kor, 
napkelte holnap 6.57-kor. 

Isten éltesse 
Achilles nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Achilles jelentése: 

a kígyó fia. 

November 2-án történt 
1483. Angliában lefejezték a III. Richard 

ellen lázadó Henry Staffordot, Buckingham 
hercegét. 

1721. I. Péter cárt minden oroszok ural-
kodójának kiáltották ki. 

1765. Mária Terézia nagyfejedelemséggé 
nyilvánította Erdélyt. 

November 2-án született 
1755. Marie Antoinette francia királyné, 

XVI. Lajos felesége 
1902. Illyés Gyula háromszoros Kossuth-

díjas író, költő 
1906. Luchino Visconti olasz neorealista 

filmrendező 

November 2-án halt meg 
1892. Irányi Dániel politikus 
1950. George Bernard Shaw ír származá-

sú Nobel-díjas angol író 
1956. Jean-Pierre Pedrazzini francia fo-

tóriporter, az 1956-os magyar forradalom 
mártírja 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap, 
pénteken és szombaton 20, illetve vasárnap 
15 órától az Avatar című filmet. A Clash of 
the titans című filmet ma 20, illetve holnap és 
szombaton 16 órától, míg vasárnap 18 órától 
vetítik. A My bloody valentine című filmet 
holnap és szombaton 18 órától, vasárnap 20 
órától tekinthetik meg. A Final destination 4. 
részét ma és pénteken 18 órától tűzték műsor-
ra. 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. 

a prefektus válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Hargita megye 
prefektusa, Ladányi László, aki a föld- és er-
dőterületek visszaszolgáltatása, a népszámlá-
lás, az anyanyelvhasználat kapcsán felmerülő 
hallgatói kérdésekre is válaszol. A műsor ide-
jén hívhatják a 0265–307777 vagy a 0365–
424433-as telefonszámokat, írhatnak SMS-t a 
0755–044519, e-mailt a mibensegithetunk@
radiomures.ro címre. Műsorvezető: Agyagási 
Levente.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Bácsi, ez a levél túlsúlyos, több bélyeg kell rá!
– Miért, attól könnyebb lesz?

programajánló

Színház
Ma este hét órától Georg Bü chner Woyzeck 

című drámája tekinthető meg a gyer gyó szent-
miklósi Figura Stúdió Színház társulatának 
előadásában a Bocsárdi Angi Gabriella-stú-
dióteremben. A jegyek ára 12 lej, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 7 lejbe kerül. 

*
A Csíki Játékszín társulatának előadá-

sában holnap 19 órától a Vaknyugat című 
darabot láthatják a Hunyadi László-kamara-
teremben. 

Ünnepi hangverseny
Ünnepi hangversenyre hívja zeneked-

velő közönségét a szentegyházi Gyer mek fil-
harmónia a csíkszentimrei Művelődési Házba 
november 6-án este nyolc órától. Műsorukon 
rövid klasszikus zeneművek és népdalfeldolgo-
zások, valamint más népek dalai szerepelnek. 
Két fontos eseményről is röviden megemléke-
zik a filharmónia: Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulójáról, illetve a 300 éve történt 
nagymajtényi fegyverletételről. A 150 tagú 
együttes csíkszentimrei fellépését Hargita Me-
gye Tanácsa támogatta, amit a gyermekek és 
a csíkszentimrei közönség nevében ezúton is 
hálásan köszönnek.

Bécstől Bécsig – előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala szervezésében tart előadást 
pénteken 18 órától Vincze Gábor történész 
Bécstől Bécsig (magyar területnagyobbodások 
1938, 1940) címmel a polgármesteri hivatal 
gyűléstermében. 

pályázat

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
– az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ 
támogatásával – a XI. Várom az Urat adventi 
keresztyén zenefesztivál alkalmából pályázatot 
hirdet a következő kategóriákban: fotó, próza 
vagy vers, zenei alkotás. A verseny alsó korha-
tára 14 év. A pályázat témája „az otthon”. A 
pályamunkák november 25-ig küldhetők el a 
következő címre: Asociaţia Tinerilor Creştini 
din Transilvania, Str. Motilor nr. 84, 400370 
Cluj Napoca, jud.: Cluj. Fotó kategóriában 
maximum két alkotással lehet pályázni, melyek 
a Várom az Urat adventi keresztyén zenefeszti-
vál helyszínén kiállításra kerülnek és a rendez-
vény ideje alatt lehet szavazni rájuk. A legtöbb 
szavazatot kapott alkotás a közönségdíjat nyeri 
el. A szervezők próza/vers kategóriában olyan 
alkotásokat várnak, melyek terjedelme nem 
haladja meg a öt gépelt oldalt. Minden pályá-
zó egy pályamunkát küldhet be. A zeneművek 
esetében minimum három, maximum öt per-
ces, mp3-as kiterjesztésű felvételeket várnak 
a szervezők. A zeneszöveg lehet a zeneszerző 
alkotása vagy más szerző műve is.  

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás Csíkmindszenten a 39–114. 
és a 341–365. szám alatt ma 8–15 óra között, 
holnap pedig a 39–178. és a 324–365. szám 
alatt.

Törékeny 

www.parapista.com

Székelyudvarhelyen vendégszerepel 
a sepsiszentgyörgyi M Stúdió a Tö-
rékeny című darabbal vasárnap 19 

órától. Díszlet-, jelmeztervező: Bagoly Zsu-
zsanna. Zeneszerző: Orbán Ferenc. Rende-
ző: Goda Gábor. Az előadás 16 éven aluliak 
számára nem ajánlott.

Törékenység-látomások, szürreális val-
lo mások mozdulatokban, képekben, sza-
vakban. Érzelmi és fizikai törékenység, amit 
ha elfogadunk, az erősségünkké válhat. 
Az előadásban elhangzó szövegek a színé-
szek írásai, feljegyzései. Saját gondolataik, 
mozdulataik adják az előadás gerincét. Az, 
ami az eddigi munkáimban motívumként 
jelent meg, most maga az előadás központ-
jává válik. Ez tárgyi, testi, fizikai, képi, lelki 
törékenység, vagyis – végül is mindaz, ami 
emberi mivoltunk és lényegünk által Töré-
keny.” Goda Gábor

Édesgyökér

Kenéz Ferenc legújabb kötetének első része az Édesgyökér. 
Gyermekrajzok címet viseli. A ciklus 62 darabja végigviszi 
az olvasót a gyermekkor valós és képzeletbeli színhelyein, 

észleléseken és gondolatokon, álmon és valóságon. Az Öregnapló 
című rész az Anyai dédanyám füzetéből alcímet viseli, a versfüzér 
meg amolyan toronygombirat, a szerző szerint „veritábilis gomb-
irat-szöveg”, amely egy kisközösségről tett, jövőbe örökítendő val-
lomásnak tekinthető... A könyv terjedelme (Öregnapló – Versek) 
208 oldal, kötött, ára: 22 lej. A könyv megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben. 


