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Csütörtök
Az év 307. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 58. Napnyugta ma 17.03-kor, 
napkelte holnap 6.57-kor. 

Isten éltesse 
Győző nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Viktor magyarító lefor-

dításából származó szavunk jelentése: győző, 
győztes. 

November 3-án történt
1948. Auguste Piccard francia tudós vég-

rehajtotta a világ első mélytengeri leszállását. 
1957. A Szputnyik–2 mesterséges hold-

dal a Szovjetunióból egy kutyát juttattak az 
űrbe. 

November 3-án született 
1718. Lord John Montagu Sandwich 

angol politikus, miniszter, a szendvics „felta-
lálója”

1801. Vincenzo Bellini olasz zeneszerző, 
operakomponista 

1808. Egressy Gábor/Galambos Gábor 
színész, rendező 

1913. Rökk Marika operettprimadonna, 
színésznő 

1922. Charles Bronson amerikai film-
színész 

1933. Marsall László Kossuth- és József 
Attila-díjas költő 

November 3-án halt meg 
1643. Paul Guldin itáliai matematikus 
1884. Lónyay Menyhért gróf, magyar mi-

niszterelnök 
1936. Kosztolányi Dezső költő, író, mű-

fordító, újságíró 
1954. Henri Matisse francia festő 
1993. Leon Theremin orosz fizikus, az 

elektronikus zene úttörője 
1998. Bob Kane amerikai író és karikatu-

rista, a „Batman” szülőatyja 

fogadóóra

Menaságon és Bánkfalván tart fogadó-
órát ma délután Korodi Attila parlamenti 
képviselő. Menaságon 15.30-tól kezdődik a 
fogadóóra a helyi iskolában, Bánkfalván pe-
dig – szintén az iskolában – 16 órától fogadja 
a parlamenti képviselő a lakosokat. Holnap 
délelőtt 11 órától a kászonaltízi polgármeste-
ri hivatalban, 11.30-tól pedig a kászonújfalusi 
iskolában fordulhatnak kérdéseikkel a képvi-
selőhöz. 12.30-tól a lázárfalvi Levente-ott-
honban lehet felkeresni a panaszokkal, ezt 
követően 13 órától a nagytusnádi polgármes-
teri hivatalban, majd 13.30-tól az újtusnádi 
Pro Musica zenetermében folytatódik a fo-
gadóóra, 14 órától pedig a csíkszentsimoni 
polgármesteri hivatalban.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Csík-
mindszenten. 
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A Kele Könyvvár heti ajánlata

para

– Heába ágál, met ha bukfencezik, neki es leesik a kalap a fejiről.

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

ma 19 órától a Vaknyugat című darabot láthat-
ják a Hunyadi László-kamarateremben. 

Csomád-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület vasárnap a Csomád-hegységbe 
szervez túrát, melyre minden túrázni vágyót 
szívesen lát. Útvonal: Újtusnád – Nádasfürdő 
– Csomád-puszta – Vártető – Tusnádfürdő.  
Indulás: vasárnap reggel a 6.39-kor induló 
személyvonattal Újtusnádig. Beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon lehet szom-
baton este 9 óráig. 

Előadások Udvarhelyen
A Csaba Királyfi Népfőiskola meghívot-

tainak következő előadásait november 12-én, 
szombaton 10 órától kísérhetik figyelemmel 
a székelyudvarhelyi Merkúr Áruház rendez-
vénytermében a következő program szerint: 
10 órától Marton Veronika (HU) tart elő-
adást A sumiroktól a magyarokig címmel, 
12.30-tól Szakács Gábor (HU) A rovásírás 
alapfogalmai, története és lélektani hatása cím-
mel, 15 órától pedig Rokaly József (Erdély) A 
székelyek évezredei című könyvének bemuta-
tójára látogathatnak el az érdeklődők. A be-
lépés ingyenes! Érdeklődni és jelentkezni a 
0740–918023-as telefonszámon lehet vagy a 
szekelypajzs@gmail.com e-mail címen. 

Őszbúcsúztató bográcsolás
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csíki 

szakosztálya őszbúcsúztató bográcsolásra hívja 
az érdeklődőket szombaton a Hosszúaszó-völ-
gyébe, a Xántus-kápolna szomszédságába. Ta-
lálkozó 8.30-kor a Szentlélek utcai temető sar-
kánál. A tokányhoz mindenki vigyen magával 
egy darab kolbászt, 2 l vizet, előrehámozott és 
felvágott krumplit, hagymát, sárgarépát vagy 
egyéb zöldséget és evőeszközt.

tallózó – Korunk

A mágikus realizmus leágazásainak kér-
désköréről, a neoavantgárd Magyarország ha-
tárain kívüli felbukkanásáról, a hetvenes évek 
nemzedéki vitáiról, Dsida Jenőről, Bánffy 
Miklósról, Ligeti Ernőről, új irodalomtörténe-
ti kézikönyvekről közöl írásokat a novemberi 
Korunk. Az ürügyek: az ötödik kötet megjele-
nésével 2010-ben lezárult a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon sorozata, három megjelent 
kötet után végéhez közeledik Pomogáts Béla 
összefoglaló irodalomtörténeti vállalkozása, a 
Magyar irodalom Erdélyben. És ötven éve in-
dult a Forrás-könyvsorozat. Most tehát bőven 
akad nyersanyag az át- és újragondolásokhoz. 
A lapszám tartalmából: Papp Ágnes Klára, 
Kántor Lajos, Balázs Imre József, Egyed Péter, 
Vincze Ferenc, Borcsa János, Láng Gusztáv, 
Bányai Éva, Toldi Éva, Gaal György, Pomogáts 
Béla, Tapodi Zsuzsa, Vallasek Júlia tanulmá-
nyai, cikkei; kerekasztal-beszélgetés az új iroda-
lomtörténeti kézikönyvekről a VII. Hungaro-
lógiai Kongresszus résztvevőivel; Zalán Tibor, 
Markó Béla, Vaszilij Bogdanov versei.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Könyvbemutató és kiállítás

www.parapista.com

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum ma 18 órától – a Magyar 
Tudomány Napja alkalmából – 

könyvbemutatóra és kiállításmegnyitóra 
várja az érdeklődőket. Furu Árpád neve 
szorosan kötődik (a napjainkban végzett) 
népi építészeti kutatásokhoz, s ezúttal az 
udvarhelyi közönség is megismerkedhet 
eredményeivel. Udvarhelyszék népi építésze-
te című könyve az egyedüli olyan tudomá-
nyos munka, amely a térség népi építészetét 
átfogó módon mutatja be. 

A szerző munkásságának egy másik 
szegmensére is betekintést nyerhetnek a 
múzeumba látogatók, hiszen egyúttal igé-
nyesen illusztrált kiállítást is megnyitnak 
Kalotaszeg népi építőművészete címmel, 
amely Furu Árpád kalotaszegi kutatásait 
összegzi. A kötetet bemutatja és a kiállítást 

megnyitja Wagner Péter, Ybl-díjas építész. 
A szerző előadása az udvarhelyszéki népi 
építészet jelenkori helyzetét ismerteti, illet-
ve Elekes Ibolya udvarhelyszéki népdalokat 
énekel.

Erdélyi templomok

Erdély neve a régi erdő elve „erdőn túli terület” kifeje-
zésből származik. Latin fordítása Transsylvania. En-
nek a Bihar-hegységen, a régi Igfon, azaz szent erdőn 

túl fekvő medencének és a hozzá csatolt részeknek határai 
a történelem folyamán többször változtak. Ez a könyv az 
1920-as trianoni békediktátummal Romániához csatolt magyar területek templomairól 
szól. A trianoni uralomváltás megrázta az egyházszervezetet is. Itt rövid áttekintést kapha-
tunk az egyházszervezetről. A soknemzetiségű Erdély történelmét szépséges templomain is 
tanulmányozhatjuk.   A magyar–angol–német nyelvű album terjedelme 160 oldal, kemény 
kötés, ára: 42 lej. A könyv megvásárolható a Kele Könyvvár üzletében (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 20. szám).


