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Péntek
Az év 308. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 57. Napnyugta ma 17.00-kor, 
napkelte holnap 7.00-kor. 

Isten éltesse 
ma Károly, holnap Imre és Töhötöm, 

vasárnap Lénárd nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ünnep-
lik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Károly jelentése: kar-

valy, turul, míg a germán–latin eredetből 
származtatott Károly jelentése: legény, fiú. A 
germán eredetű Imre jelentése: hatalmas, hí-
res, királyi, a török–magyar eredetű Töhötöm 
jelentése: fejedelem. A germán eredetű Lénárd 
jelentése: erős, mint az oroszlán

November 4-én született 
1908. Joseph Rotblat Nobel-békedíjas 

lengyel származású brit tudós 
1913. Venczel József erdélyi szociológus 

November 4-én halt meg 
1908. Richard Gerstl osztrák festő 
1992. Bágya András zeneszerző 

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 támogatja.

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 mű-
sorra. 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. 

fogászati ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Bortă Adrian tart fogorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Bolyai János utca 5. szám alatti 
rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Nagy László a Bethlen Gábor utca  
78. szám alatt fogadja a betegeket.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Mennyibe kerül egy aranyhal?
– Ötven lej.

– Akkor inkább ezüstöt kérek.

programajánló

Törékeny
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a sep-

siszentgyörgyi M Stúdió a Törékeny című da-
rabbal vasárnap 19 órától. Díszlet-, jelmezter-
vező: Bagoly Zsuzsanna. Zeneszerző: Orbán 
Ferenc. Rendező: Goda Gábor. Az előadás 16 
éven aluliak számára nem ajánlott.

Bécstől Bécsig – előadás
Vincze Gábor történész Bécstől Bécsig (ma-

gyar területnagyobbodások 1938, 1940) cím-
mel  tart előadást ma 18 órától Csíkszereda 
Pol gármesteri Hivatalának gyűléstermében. 

Csomád-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csomád-hegységbe szer-
vez túrát, melyre minden túrázni vágyót szíve-
sen lát. Indulás: vasárnap reggel a 6.39-kor in-
duló személyvonattal Újtusnádig. Beiratkozni 
a 0745–107618-as telefonszámon lehet szom-
baton este 9 óráig. 

Fotókiállítás Szebenben
A Hargita Megyei Kulturális Központ 

idén is fotókiállítással vesz részt a nagyszebeni 
Ars Hungarica fesztiválon. 2011 áprilisában a 
HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete, Hargi-
ta Megye Tanácsa, valamint a Hargita Megyei 
Kulturális Központ közös szervezésében nem-
zetközi fotótábor zajlott Nagyszebenben és 
környékén. A kiállításon az itt készült képek-
ből láthatnak válogatást az érdeklődők. A tár-
latot vasárnap 18 órától a Tanács Toronyban 
nyitják meg. 

A Hargita együttes előadásai
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes folytatja fellépéssorozatát a megye tele-
pülésein. A jókedvű műsorát, amelyen mind 
a gyermekek, mind a felnőttek nagyszerűen 
mulathatnak, november 8-án, kedden 13 órá-
tól Csíkkozmáson, és november 9-én, szerdán 
13 órától Kászonaltízben mutatja be. Az elő-
adások Hargita Megye Tanácsának Néptánc a 
vidéknek programja keretében zajlanak.

Menasági dalok 
A csíkmenasági Repülj Madár Egyesület 

népzenei CD-jét mutatják be Székely ud var-
helyen vasárnap délután 5 órától a Művelődési 
Ház koncerttermében. A harmincfős hagyo-
mányőrző csoport ez alkalommal a gyűjtött és 
kiadott népzenei anyagból ad elő. A Szerelmes 
népdalok Csíkmenaságról és környékéről címmel 
idén megjelentetett hangzóanyag menasági 
dalokat és balladákat tartalmaz, és egy sorozat 
első darabjának tekinthető, ugyanis a népraj-
zi, népzenei szempontból ismert Menaságon 
a nem véletlenül éppen népdalból választott 
kezdősorral megnevezett szervezet katona-
énekek, lakodalmi dalok és további népdalok 
gyűjtését, kiadását tervezi.

programváltozás

Az Össztánc – ősszel elnevezésű rendez-
vény keretén belül a ma 17 órára meghirdetett 
könyvbemutató (dr. Tánczos Vilmos: Elejtett 
szavak) betegség miatt sajnos elmarad, a hol-
nap 11 órára kiírt gyermekelőadást pedig 10 
órára hozták elő!

Összhang – szakmai konferencia

www.parapista.com

„Összhang – Tudomány a gaz-
daságban és a társadalomban” 
témakörben tartanak a Ma-

gyar Tudomány Ünnepe alkalmából számos 
rendezvényt, konferenciát az egész Kárpát-
medencében. Csíkszeredában ez alkalom-
mal november 11-én, pénteken egynapos 
szakmai konferenciát szervez a Sapientia 
– EMTE Műszaki és Társadalomtudomá-
nyi Kara, valamint a Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság (KAB) két csíkszeredai székhelyű 
szakbizottsága.

A rendezvény egy plenáris előadással 
indul, dr. Beluszky Pál, az MTA doktora 
Miért nem volt Erdélynek fővárosa? címmel 

tart előadást 10 órától az egyetem nagyaulá-
jában. A KAB Agrártudományi Szakbizott-
ságának Hegyvidéki mezőgazdaság és a fenn-
tartható fejlődés tematikájú szekcióülését 
11.30–17.30 között kísérhetik figyelemmel 
az egyetem 15-ös előadótermében. Ezzel 
párhuzamosan zajik a KAB Alkalmazott 
Társadalomtudományi Szakbizottságának, 
illetve a Sapientia – EMTE Műszaki és Tár-
sadalomtudományi Karának rendezvénye 
Innováció az átalakuló társadalomban cím-
mel, a 12-es teremben. A rendezvény rész-
letes programja és további információk Pus-
kai Melindától kérhetők a puskaimelinda@
sapientia.siculorum.ro címen.

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. 


