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Hétfő
Az év 318. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 47. Napnyugta ma 16.47-kor, 
napkelte holnap 7.14-kor. 

Isten éltesse 
Aliz nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–germán–francia–angol eredetű 

Aliz jelentése: nemes, harcos, bölcs. 

November 14-én történt 
1888. Louis Pasteur francia kémikus 

megalapította a róla elnevezett intézetet, 
ahol a veszettséggel kapcsolatos kutatásokat 
és a betegség gyógyítását végezték. 

1988. Az ENSZ Közgyűlése határozatot 
fogadott el az Antarktisz békés felhasználásá-
ról és a nemzetközi együttműködésről. 

November 14-én született 
1601. Szent János / Eudes Szt. János, 

Jean Eudes normandiai katolikus áldozópap, 
rendalapító 

1763. Wilckens Henrik David erdész, ter-
mészettudós, a magyar erdészeti szakoktatás 
megteremtője 

1840. Claude Monet Oscar francia festő 
1878. Leopold Staff lengyel költő, író, 

színműíró, műfordító 
1908. Harrison Salisbury Evans Pulitzer-

díjas amerikai újságíró 

November 14-én halt meg 
1263. Alekszandr Nyevszkij novgorodi 

fejedelem, vlagyimiri nagyfejedelem, orosz 
nemzeti hős 

1848. Ludwig Michael Schwanthaler né-
met szobrász, a XIX. század eleji német klasz-
szicista szobrászat kimagasló alakja 

1893. Fessler Leó szobrászművész 
1898. Gruby Dávid orvos, az 1840-es 

évektől Párizs híres orvosa 
1948. Rozsnyay Kálmán író, műfordító 
1991. Tony Richardson Oscar-díjas angol 

filmrendező 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 3 közúti balesetben 
5 sérült személyhez, 10 infarktusos esethez, 
21 agyvérzéshez, 20 szívbeteghez, 27 magas 
vérnyomásos esethez, 15 csonttöréshez, 7 testi 
sértéshez, 28 különböző traumához, 3 asztmás 
és 2 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 27 szülés, 15 ájulás, 9 
ittas állapot, 4 kómás állapot,  17 nehéz légzés, 
2 rángógörcs, 2 öngyilkossági kísérlet, 1 kutya- 
és 1 medveharapás, 9 pillanatnyi elmezavar, 1 
ételmérgezéses eset, 1 felső tápcsatornai vérzés, 
31 lázas állapot, 13 hasmenés, 3 allergiás reak-
ció, 3 skarlátos és 11 sárgaságos megbetegedés 
esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hét halottat jegyeztek.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Magának is a foga fáj?
– Nem, csak nem szeretem, ha szétmásznak a kukacok...

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a Csí-

ki Játékszín társulata a Budaházi Attila által 
írt és rendezett Mindennapi varázslatok című 
zenés játékkal ma 13 órától, holnap, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 10 és 12 órától. 

Angol nyelv- és kultúraklub
A KALOT Egyesület angol társalgási 

nyelvklubba várja mindazokat, akik angol 
anyanyelvű klubvezető segítségével nyelv-
tudásukat szeretnék gyakorolni, fejleszteni, 
betekintést szeretnének nyerni különböző 
angol kultúrájú országok életébe. A foglal-
kozások november 22-én indulnak. Jelent-
kezni az iroda@kalot.ro e-mail címen vagy 
a 0749–059459-es telefonszámon lehet no-
vember 21-ig, naponta 8–12 óra között.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: csütörtö-
kön 19, pénteken 17, míg szombaton és vasár-
nap 20 órától az Avatar című filmet. A Step up 
című filmet ma és szerdán 18, szombaton 16, 
vasárnap pedig 18 órától vetítik. A Resident 
Evil című filmet holnap 20 órától, míg szom-
baton 18 és vasárnap 16 órától tekinthetik 
meg. A Karrib-tenger kalózait ma 20, holnap 
18, szerdán 20, csütörtökön 16, pénteken 
pedig 20 órától láthatják a mozirajongók. A 
Toy story 2. részét szombaton 10 és vasárnap 
12 órától tűzték műsorra, a Derült égből fasírt 
című filmet szombaton 12, vasárnap 10 órától 
vetítik. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. 

Könyvbemutató
Az Eurokultúra egyesület és a Tortoma 

Könyvkiadó szervezésében mutatják be A Szé-
kely Hadosztály története című kötetet Csíksze-
redában csütörtökön 18 órától a Városháza ta-
nácstermében. A kötetet a szerzők – Gottfried 
Barna és Nagy Szabolcs levéltáros történész – 
ismertetik. A bemutatót követően a kiadó idén 
megjelent köteteit Demeter László, a kiadó 
igazgatója mutatja be, amelyek a helyszínen 
megvásárolhatók.

Ajtót nyitok
József Attila, Dsida Jenő és Márai Sándor 

verseiből összeállított előadóestre invitálják az 
érdeklődőket. Turi Bálint vendégművész Ajtót 
nyitok című produkcióját szerdán, csütörtökön 
és pénteken 19 órától tekinthetik, hallgathatják 
meg a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olva-
sótermében. Helyfoglalás: a 0266–212131-es 
telefonszámon. 

logópályázat

Az Erdélyi Magyar Néppárt pályázatot hir-
detett a párt jelképének (logójának) megterve-
zésére. Az elektronikusan beküldött pályáza-
tokat legkésőbb a holnapi nap folyamán lehet 
beküldeni. A nyertes pályázó jutalma 2000 lej, 
az eredményhirdetés november 20-án lesz. A 
pályázati űrlap és a teljes pályázati kiírás letölt-
hető a www.neppart.eu oldalról, vagy besze-
rezhető a palyazat@erdelyimagyarneppart.eu 
címen. További információk a 0762–248671-
es telefonszámon kaphatók.

www.parapista.com

A Haáz Rezső Múzeum pályázata

Karácsonyi üdvözlőlapok

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum eredeti és egyedi művé-
szi kivitelezésű karácsonyi üdvöz-

lőlapokból rendezett kiállítással kívánja 
megünnepelni az idei karácsonyt! 

Kiállítás céljából várják képzőművé-
szek és iparművészek, valamint művészeti 
iskolába járó diákok egyedi készítésű ka-
rácsonyi üdvözlőlapjait. Hagyományos 
technikákkal készült (A5-nél nem na-
gyobb) egyedi grafikákat, festményeket, 
sokszorosított grafikákat, kollázsokat stb. 
várnak kiállítható kivitelben. Kérik fel-
tüntetni az alkotásokon az azonosításhoz 

és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: 
név, postacím, e-mail cím, telefonszám. 
Leadási határidő: december 16. A kiállí-
tás megnyitójának időpontja: december 
20. A kiállítás kurátora Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész. 

A múzeum által felkért zsűri ítélete 
alapján a kiállítók között díjakat osztanak 
ki két kategóriában: 1. képzőművészeknek; 
2. képzőművészeti iskolába járó diákoknak. 
A díjazott munkákból választják ki a mú-
zeum jövő évi karácsonyi üdvözlőlapját. Az 
alkotásokat a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum titkárságán lehet leadni.

Az utazás divatja.  
Utak, tájak, emberek, 15.

Kedvtelésből utazni annyi, mint a világot saját tarsoly-
ba gyűjtögetni. Az emberek azért utaznak, mert kí-
váncsiak a világra, de az is lehet, hogy önmagukra: 

hogyan szembesülnek az „ismeretlennel”, mit tudnak róla, mit 
fogadnak be a látottakból... vagy pedig azért, mert pénzük van 
rá és divatos státusszimbólum. A szerző, Albert Ildikó mind-
végig megőrzi szubjektivitását, miközben tapasztalatait, élmé-
nyeit átengedi a pszichológus látószögének szűrőjén is.

A könyv terjedelme 216 oldal + 16 színes melléklet, ára: 28 
lej. A könyv megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltokban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám, telefon: 02660–316798; Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0265–250491. 


