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Péntek
Az év 315. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 50. Napnyugta ma 16.50-kor, 
napkelte holnap 7.10-kor. 

Isten éltesse 
ma Márton, holnap Jónás és Renátó, 

vasárnap pedig  Szilvia nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezeken a napo-
kon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Márton jelentése: 

Mars istenhez hasonló, merész, bátor. A hé-
ber eredetű Jónás jelentése galamb, míg a 
latin eredetű Renátó újjászületettet jelent. 
A latin eredetű Szilvia jelentése erdő.

November 11-én történt 
1526. A székesfehérvári országgyűlés 

Szapolyai János erdélyi vajdát királlyá vá-
lasztotta. 

1963. A világ 44 állama embargót ve-
zetett be Dél-Afrika ellen annak fajüldöző 
politikája miatt.

November 11-én született 
1449. Podjebrád Katalin, I. Mátyás ma-

gyar király első felesége
1821. Fjodor Mihajlovics Dosztojevsz-

kij orosz író 
1928. Kiss Ferenc József Attila-díjas 

irodalomtörténész, kritikus 
1958. Kulka János Kossuth- és Jászai-

díjas színész, érdemes és kiváló művész 

November 11-én halt meg 
1884. Alfred Brehm német természet-

tudós, zoológus 
1993. Gulyás György Liszt Ferenc-díjas 

karnagy, zenetanár, kiváló művész
2004. Jasszer Arafat palesztin politikus, 

a PFSZ alapítója, Palesztina elnöke.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel 
az áramszolgáltatás ma 8–16 óra között 
Újtusnádon a 383–596. szám alatt.

vitaindító prezentációk

A Sikeres Székelyföld konferenciasoro-
zat keretében ma 11 órától Hargita Megye 
Tanácsának Márványtermében Az egyete-
mek térségi szerepvállalásának kérdéseiről 
dr. Tóth Tamás és dr. Káposzta József, a gö-
döllői Szent István Egyetem oktatói, régió-
kutatók tartanak vitaindító prezentációt, 
melyet kerekasztal-beszélgetés követ.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Chiriţă Adela tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Temesvári sugárút 4. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. Nyirő Gábor a Lejtő 
utca  8. szám alatt fogadja a betegeket.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Személyi kölcsönt szeretnék felvenni a bankból, vállalsz értem kezességet?
– Nem, de adok kölcsönt, ha kezességet vállal érted a bank.

programajánló

Kamarazene-fesztivál
A IX. Székelyudvarhelyi Kamarazene-

fesztiválon ma 19 órától a Heavy Brass Guys 
Tuba Quartet lép színpadra a székely ud-
varhelyi polgármesteri hivatal Szent István-
termében.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csí-

ki szakosztálya november 12-én, szombaton 
a Csíki-havasokba szervez túrát. Útvonal: 
Gyimesi-hágó – Szellő-tető – Nagy-Bükkhe-
gyes – Csík szereda. A túra hossza kb. 30 km. 
Indulás: szombaton reggel a csíkszeredai autó-
busz-állomásról a 7.10-es comăneşti-i járattal. 
Ajánlott a meleg, réteges öltözet, a hátizsákban 
a napi vízkészlet (vagy meleg tea). Túravezető: 
Nagy Attila, telefon: 0740–204441.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szervez 
túrát. Túraútvonal: Csíkszereda – Vargák-
pusztája – Háromkút-teteje – Somlyó-patak 
völgye – Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 óra-
kor a készruhagyár melletti piactérről. A túrá-
ra szombaton este 9 óráig lehet bejelentkezni a 
0745–107618-as telefonszámon.

Szakmai előadások
A Magyar Tudomány Napja alkalmá-

ból dr. Beluszky Pál, az MTA doktora Miért 
nem volt Erdélynek fő városa? címmel tart 
előadást ma 10 órától Csíkszeredában, a 
Sapientia – EMTE nagyaulájában. Ezt kö-
vetően három szekcióban (agrártudomány, 
szociológia–vidékfejlesztés, kommunikáció) 
oktatók, kutatók tartanak előadásokat. Az 
agrártudományi szekció tematikája: Hegyvi-
déki mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés 
(11.30–17.30, 15-ös előadóterem). A szo-
ciológia–vidékfejlesztés, illetve a kommu-
nikáció szekciók az Innováció az átalakuló 
társadalomban tematika köré szerveződnek, 
az előadások a 2-es, illetve 4-es termekben 
hallgathatók meg 11.30-tól kezdődően.

Ludas Matyi 
A Csíkszeredai Harom Néptáncegyüttes 

szombaton 19 órai kezdettel mutatja be a 
kápolnásfalusi kultúrotthonban Ludas Matyi 
című humoros néptáncos műsorát. A szerve-
zők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Olvasni öröm
A KALOT Egyesület olvasóklubba hívja 

az olvasni szerető felnőtteket. Havonta egy 
alkalommal találkoznak a klubtagok, ahol 
szakember ismerteti a következő hónapban 
közösen olvasott könyv kultúrtörténeti hát-
terét, majd közös beszélgetést vezet a könyv 
kapcsán. Az elkövetkező hónapokra tervezett 
szerzők között Mihail Afanaszjevics Bulga-
kov, Bohumil Hrabal, Esterházy Péter szere-
pelnek. A könyvklubtól ki lehet kölcsönözni 
az olvasmányokat, ugyanakkor a könyvekhez 
kapcsolódó filmek kölcsönzésére és ezek kö-
zös megbeszélésre is lehetőség lesz. Érdeklőd-
ni és jelentkezni a 0745–558832-es telefon-
számon vagy az o_zsuzsi@yahoo.com e-mail 
címen lehet november 30-ig. Az első találko-
zó december 7-én 18 órától lesz, A Mester és 
Margaritát fogják olvasni.

www.parapista.com

Tudós nők

Molière társulata a Tudós nőket elő-
ször a párizsi Palais-Royal-ban 
mutatta be 1672. március 11-én, 

amikor Chrysale szerepét maga a szerző 
alakította. Az azóta Molière egyik mester-
művének tekintett darab a premierjén nagy 
botrányt kavart: a szatirikus-gúnyos műben 
a közönség soraiból sokan magukra ismer-
tek. A darab az elmúlt évszázadokban egyre 
sikeresebb lett, bár érvényességéből mind a 
mai napig nem veszített.

Csíkszeredában a Csíki Játékszín társulata 
ma 19 órától mutatja be a darabot. Az előadás-
ra érvényes a Bánk bán-bérlet. A darab megte-
kintését csak 15 éven felüli nézőknek ajánlják.

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 
szol gálja 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.


