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Szerda 
Az év 313. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 52. Napnyugta ma 16.53-kor, 
napkelte holnap 7.07-kor. 

Isten éltesse 
Tivadar nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Tivadar jelenté-

se Isten ajándéka. 

November 9-én történt 
1976. Az Egyesült Államokban föld 

körüli pályára bocsátották az Apollo–4 – 
utas nélküli – űrhajót.

November 9-én született 
1818. Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író 
1888. Jean Monnet francia politikus, az 

európai integráció atyja 
1929. Kertész Imre író, műfordító 

November 9-én halt meg 
1918. Guillaume Apollinaire francia költő 
1944. Radnóti Miklós költő, műfordító 

az idősek és gyermekek jogairól

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Megyei 
Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi 
Főigazgatóság végrehajtó igazgatója, Schmidt 
Loránd, aki az idős személyek és a gyermekek 
szociális gondozásával kapcsolatos kérdésekre 
vá laszol. A műsor telefonszámai: 0265–307777, 
0365–424433, SMS-szám: 0755–044519, 
e-mail cím: mibensegithetunk@radiomures.ro. 
Műsorvezető: Agyagási Levente. 

képregénypályázat

A gyergyószentmiklósi székhelyű Pro Ter-
ra Alapítvány kép re gény pá lyázatot ír ki Szent 
Miklós legendája címmel, amelyben Miklós 
püspök életének kiemelt eseményeit kell meg-
alkotni. (Pozitívabb elbírálásban részesül az 
az alkotó, aki a püspök életét összekapcsolja 
Gyergyószentmiklós város nevével.) Korosz-
tályok: 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, ma-
ximum 6 A4-es lap. (Laponként maximum 4 
kép, képkocka jeleníthető meg!) A technika 
kötetlen! Lehet számítógépes rajz, aquarell, 
grafika stb. (Számítógépes rajz esetén a nyom-
tatott formátumot is kérik!) Személyenként 
maximum 2 pályamű nyújtható be. Bekül-
dési határidő: november 25., péntek, du. 15 
óra, cím: Tanulók Háza, Gyergyószentmiklós 
535500, Gyilkostó utca 17. szám. (A pályamű-
veket személyes adatokkal kell ellátni: név, 
cím, e-mail cím, telefonszám. Az alkotásokat 
amatőr és hivatásos kategóriákban külön bí-
rálják el, ezért kérik feltüntetni, hogy milyen 
végzettséggel rendelkezik a beküldő.)
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa
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– Hazaviszlek vacsorára! 
– Fogyózom. Menjünk inkább moziba!

programajánló

Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

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

*
A kézdivásárhelyi Városi Színház Szép 

Ernő: Lila ákác című darabját játssza Kö rön-
don az új kultúrotthon színpadán holnap 19 
órától. Rendező: László Csaba m. v.

Kamarazene-fesztivál
A IX. Székelyudvarhelyi Kamarazene-

fesztiválon ma 19 órától Haáz Bence – oboa, 
Lokodi Károly – hegedű, Molnár József – brá-
csa, Zágoni Előd – cselló, Kovács Éva – fuvola, 
Sántha Huba – zongora, Koszorús Kálmán 
– dobok és Kostyák Márton – nagybőgő lép 
színpadra a székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal Szent István-termében. 

 
Pál Ferenc előadása
Holnap este 7 órától különleges program-

mal folytatódik a közkedvelt Nyitott Akadé-
mia Csíkszeredában. A sorozat keretében Pál 
Ferenc (ismertebb nevén Pál Feri) római kato-
likus pap és mentálhigiénés szakember érkezik 
városunkba és tart előadást A megbocsátásban 
rejlő erő címmel a Segítő Mária Római Katoli-
kus Gimnázium kápolnatermében. 

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 18, hol-
nap 20, pénteken és szombaton 16, míg vasár-
nap 18 órától vetítik. A Resident Evil (A kaptár: 
Túlvilág) című filmet ma 20, holnap, pénteken 
és szombaton 18, illetve vasárnap 16 órától te-
kinthetik meg. A Toy story 2. részét szombaton 
10, vasárnap pedig 12 órától tűzték műsorra. 
A Derült égből fasírt című filmet holnap 16, 
szombaton 12 és vasárnap 10 órától láthatják 
a mozirajongók. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

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 ma 13 órától Kászonaltízben 
mutatja be. Az előadások Hargita Megye Ta-
nácsának Néptánc a vidéknek programja kere-
tében zajlanak.

Szakmai konferencia
„Összhang – Tudomány a gazdaságban és 

a társadalomban” témakörben tartanak a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe alkalmából számos 
rendezvényt, konferenciát a Kárpát-medencé-
ben. Csíkszeredában pénteken egynapos szak-
mai konferenciát szervez a Sapientia – EMTE 
Műszaki és Társadalomtudományi Kara, 
valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
két csíkszeredai székhelyű szakbizottsága. A 
rendezvény részletes programja és további 
információk Puskai Melindától kérhetők a 
puskaimelinda@sapientia.siculorum.ro címen.

Könyvbemutató

www.parapista.com

Nem kevés mendemonda kering 
a szabadkőművesek tevékeny-
ségével kap csolatban, történe-

lemformáló szerepük megítélése is meg-
osztja a közélet iránt érdeklődőket. Ke-
vesen tudják, hogy a szabadkőművesség 
magyarországi, 1920-as betiltásának és a 
szabadkőműves iratarchívum kutathatóvá 
tételének köszönhetően biztos informáci-
óink is lehetnek a világot behálózó titkos 
társaság Trianon előtti, minket is érintő 

tevékenységéről. Raffay Ernő volt az első 
történész, aki élt a lehetőséggel, tanulmá-
nyozta a hiteles forrásokat, és a témában 
két könyvet is megjelentetett, az első a 
Szabadkőművesek Trianon előtt címet vi-
seli, a második a Harcoló szabadkőműves-
ség – Harc a katolikus egyház ellen címen 
jelent meg. E két könyv bemutatóját Csík-
szeredában, a Városi Művelődési Ház Hu-
nyadi László Kamaratermében ma  este 7 
órától tartják.

Ábrahám Jakab – Műterem, 36.

Ábrahám Jakab az 
utolsó fél évszázad 
egyik legeredetibb 

közép-európai rajztehet-
sége és grafikusa – állapítja 
meg Banner Zoltán, a mű-
vészről szóló kismono grá-
fia szerzője. A Kriterion-
koszorúval kitüntetett mű-
vé szettör ténész, művészeti 
író szerint a lázárfalvi szü-
letésű, Brassóban élő Áb rahám Jakab annak 
a páratlan grafikai virágkornak a robusztus 
egyénisége, amely a második világháborút 
lezáró második trianoni döntést követő 

évtizedekben egyszerre 
szolgálja a székely föl di mű-
vészeti önkép/önkifejezés 
feladatát, ugyanakkor az 
egész erdélyi magyar vizu-
ális kultúra korszerűsíté-
sében oly jelentős szerepet 
játszó kolozsvári grafikai 
iskola küldetését. 

A könyv terjedelme 
60 oldal, melyből 28 oldal 

színes illusztráció. Ára: 24 lej. Megvásárol-
ható a marosvásárhelyi Pallas-Akadémia 
Könyvesüzletben, illetve a csíkszeredai Gu-
tenberg Könyvesboltban.


