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Kedd
Az év 312. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 53. Napnyugta ma 16.54-kor, 
napkelte holnap 7.06-kor.

Isten éltesse
Zsombor nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
A bolgár–török–magyar eredetű Zsom-

bor jelentése bölény. 

November 8-án történt 
1895. Katódsugarakkal kísérletezve Wil-

helm Conrad Röntgen német fizikus felfe-
dezte a később róla elnevezett sugárzást. 

November 8-án született 
1656. Edmond Halley angol csillagász, 

fizikus, matematius, meteorológus 
1947. Bram (Abraham) Stroker ír újság-

író, író, Drakula figurájának megteremtője 
1935. Alain Delon francia filmszínész, 

producer, rendező 
1948. Deák Bill Gyula bluesénekes 

November 8-án halt meg
397. Szent Márton (Tours-i Szt. Márton) 

pannóniai (Sabaria) születésű tours-i katoli-
kus püspök 

1674. John Milton angol író, az Elveszett 
Paradicsom szerzője 

1998. Jean Marais francia színész

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–17 óra között 
Csíkszeredában, a Nicolae Bălcescu utca 
1–19. szám alatt, illetve Csíkmindszenten a 
37–71., a 84–114. és a 341–365. szám alatt.

adventi pályázat

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
– az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ 
támogatásával – a XI. Várom az Urat adventi 
keresztyén zenefesztivál alkalmából pályáza-
tot hirdet a következő kategóriákban: fotó, 
próza vagy vers, zenei alkotás. A verseny 
alsó korhatára 14 év. A pályázat témája „az 
otthon”. A pályamunkák november 25-ig 
küldhetők el a következő címre: Asociaţia 
Tinerilor Creştini din Transilvania, str. 
Moţilor nr. 84., 400370 Cluj Napoca, jud. 
Cluj. Fotó kategóriában maximum két al-
kotással lehet pályázni, melyek a Várom az 
Urat adventi keresztyén zenefesztivál hely-
színén kiállításra kerülnek és a rendezvény 
ideje alatt lehet szavazni rájuk. A legtöbb 
szavazatot kapott alkotás a közönségdíjat 
nyeri el. A szervezők próza/vers kategóriá-
ban olyan alkotásokat várnak, melyek ter-
jedelme nem haladja meg a öt gépelt oldalt. 
Minden pályázó egy pályamunkát küldhet 
be. A zeneművek esetében minimum há-
rom-, maximum ötperces, mp3-as kiterjesz-
tésű felvételeket várnak a szervezők. A zene-
szöveg lehet a zeneszerző alkotása vagy más 
szerző műve is.  

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs 
Katalin, Berkeczi Zsolt, Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint 
Anna, Kopacz Katalin Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) 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: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 
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A Hargita Megyei Kulturális Központ könyvajánlója

para

– Anyu! Az apu megint részeg!
– Honnan veszed ezt Kázmérka?

– Azt mondta, szeret minket!

programajánló

Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

ház társulata ma és holnap 19 órától I. SZ. 
Turgenyev: Egy hónap falun című színművét 
játssza. A mai előadásra a Móricz Zsigmond-
diákbérlet, holnap az Arany János-diákbérlet 
érvényes. Rendező: Barabás Olga.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): pénteken, 
szombaton és vasárnap 20 órától az Avatar 
című filmet. A Step up című filmet ma 20 
órától, holnap 18, csütörtökön 20, pénteken 
és szombaton 16, míg vasárnap 18 órától vetí-
tik. A Resident Evil (A kaptár: Túlvilág) című 
filmet ma 18 órától, holnap 20, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 18, illetve vasárnap 16 
órától tekinthetik meg. A Toy story 2. részét 
szombaton 10, vasárnap pedig 12 órától tűz-
ték műsorra. A Derült égből fasírt című filmet 
csütörtökön 16, szombaton 12 és vasárnap 10 
órától láthatják a mozirajongók. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon. 

Kamarazene-fesztivál
A IX. Székelyudvarhelyi Kamarazene-

fesztiválon ma 19 órától a Solve Siegerland 
(hegedű – Nor), Frank Van De Laar (zongo-
ra – Ned), Stefan Metz (cselló – Ned), Ba-
rabás Boróka (brácsa – Románia), Alejandro 
Drago (hegedű – Arg), Molnár Tibor (he-
gedű – Románia), Joachim Eijlander (cselló 
– Ned) és Evelin Jaspers (hegedű – Ned) lép 
színpadra a székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal Szent István-termében. A koncertekre 
a belépés díjtalan.

Zenés játék Cserháti emlékére
Boldogság, gyere haza címmel csütörtö-

kön 20 órától a székelyudvarhelyi Mokka Ká-
vézóban tekinthetik meg Vidovenyecz Edina, 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
művészének egyéni műsorát. A legendás hírű 
Cserháti Zsuzsa emlékére összeállított pro-
dukciót Csurulya Csongor rendezte, zongo-
rán kísér Zerkula György m. v.

drámapályázat

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház nyílt, egyfordulós drámapályázatot hirdet 
a dráMA V. – kortárs színházi találkozóra az 
alábbi feltételekkel: a pályázó magyar, illetve 
román nyelven íródott drámát nyújthat be; 
a pályamű még színpadon bemutatásra nem 
került alkotás legyen, és ez fennálljon a dráma-
pályázat eredményhirdetését követő év végéig. 
Tematikai és műfaji megkötés nincs. Leadási 
határidő: 2012. május 31., 15 óra. A pálya-
mű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, 
szellemi terméke lehet. A pályázati kiírás teljes 
szövege a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház weboldalán (www.szinhaz.ro) tekint-
hető meg, további információk a 0040–266–
212131-es telefonszámon, illetve az office@
szinhaz.ro e-mail címen kérhetők.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Fúvós kamarakoncert

www.parapista.com

Fúvós kamarakoncert várja a zeneked-
velő közönséget Csíkszeredában, a 
református templomban csütörtökön 

19 órától. Fellép a The Heavy Brass Guys és 
a Nehéz fiúk Tubakvartett (Magyarország). 
Jegyek a helyszínen kaphatók (5 lej).

*
A The Heavy Brass Guys tubakvartett 

2007-ben alakult. Zenei repertoárja szé-
les, a reneszánsz táncoktól egészen a jazzig 

ível, ezen belül is nagy hangsúlyt fektetve 
a saját hangszerelésekre. A Nehéz Fiúk 
második alkalommal ad koncertsoroza-
tot Erdélyben, ahol felcsendülnek Lehár 
Ferenc, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Bogár 
István művei.

A kamarakoncert Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala és Városi Tanácsa, valamint 
a Csíki Kamarazenekar Egyesület szerve-
zésében jön létre. 

Botár László: Megélt pillanatok

Botár László ötvenéves születésnapja 
alkalmából kiadott ünnepi albumá-
ban eddigi élete fél évszázadának 

művészeti megvalósításait sűríti. A könyv 
tulajdonképpen munkabeszámoló: eddigi 
tevékenységének sokfelé nyúló változatos 
keresztmetszete.

A kiadványban a művész alkotásait te-
kinthetik meg, valamint emlékeket, mél-
tatásokat, sajtókivágásokat olvashatnak az 
érdeklődők. 

A kiadvány terjedelme 120 színes oldal, 
ára 50 lej. Megvásárolható a Hargita Megyei 
Kulturális Központ székhelyén (Csíkszere-
da, Temesvári sugárút 4. szám). Érdeklődni 
a 0266–372044-es telefonszámon vagy a 
kultura@ccenter.ro e-mail címen lehet.


