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Kedd
Az év 319. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 46. Napnyugta ma 16.45-kor, 
napkelte holnap 7.16-kor. 

Isten éltesse 
Albert és Lipót nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Albert jelentése: ne-

mes, fényes. A germán eredetű Leopold ba-
jor változatából származó Lipót jelentése: 
merész a népben és a hadseregben. 

November 15-én történt 
1920. Először ült össze Genfben a Nép-

szövetség (hivatalos nevén a Nemzetek 
Szövetsége). 

1987. Brassóban fellázadtak a munká-
sok a Ceauşescu-féle totalitarizmus önké-
nye és igazságtalanságai ellen. 

November 15-én született 
1862. Gerhart Hauptmann Nobel-díjas 

német drámaíró, elbeszélő 
1905. Fazekas Anna ifjúsági író, műfor-

dító, költő, újságíró 

November 15-én halt meg 
1629. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
1916. Henryk Sienkiewicz Nobel-díjas 

lengyel író, elbeszélő 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–12 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Fürdő, 
Tavasz, Hajnal (2–12. és 1–3. szám alatt), 
Halászok.

görög est

Szerdán görög vacsorát fogyaszthatnak 
a csíksomlyói Salvator étteremben. A gyrost 
Gitta-módra készítik csirkehússal, a rakott 
padlizsánt pedig Mirza-módra, utóbbit a 
vegetáriánusok kedvéért. A vacsora végi fi-
nomság a fitoura lesz.

olvasni öröm

A KALOT Egyesület olvasóklubba hív-
ja az olvasni szerető felnőtteket. Havonta 
egy alkalommal találkoznak a klubtagok, 
ahol szakember ismerteti a következő hó-
napban közösen olvasott könyv kultúrtör-
téneti hátterét, majd közös beszélgetést 
vezet a könyv kapcsán. Az elkövetkező 
hónapokra tervezett szerzők között Mihail 
Afanaszjevics Bulgakov, Bohumil Hrabal, 
Esterházy Péter szerepelnek. Érdeklődni és 
jelentkezni a 0745–558832-es telefonszá-
mon vagy az o_zsuzsi@yahoo.com e-mail 
címen lehet november 30-ig. Az első talál-
kozó december 7-én 18 órától lesz, A Mes-
ter és Margaritát fogják olvasni.
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A Háromszék Táncegyüttes vendégelőadása 

para

– Asszonyom, használ ön Calgont a mosáshoz?
– Hát persze, minden mosás előtt beveszek egy tablettát!

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a 

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

Mikulás a kerekerdőben
A Thália Produkciós Iroda szervezésében 

a Szegedi Miniszínház Papp Attila Mikulás a 
kerekerdőben című zenés mesejátékával decem-
ber 2-án 10 órától Gyergyóalfaluban, ugyan-
aznap 15 órakor pedig Gyergyócsomafalván 
vendégszerepel. December 3-án 10, 12 és 15 
órakor Gyergyószentmiklóson a Salamon 
Ernő Gimnáziumban, december 4-én 11 
órától Csíkszentdomokoson a helyi műve-
lődési házban tekinthetik meg előadásukat. 
December 5-én 10, 12 és 15 órától Csíksze-
redában a Márton Áron Gimnázium dísz-
termében, december 6-án 10, 12 és 15 órától 
Székelyudvarhelyen az UFF székházában 
láthatják a darabot, majd december 7-én 
11 órától a parajdi művelődési házban lép-
nek színpadra. A jegyek ára 7 lej és a papay-
nagyistvan@freemail.hu e-mail címen vagy a 
0728–632630, illetve a 00–36–2185097-es 
telefonszámon lehet megrendelni.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: csütör-
tökön 19, pénteken 17, míg szombaton és 
vasárnap 20 órától az Avatar című filmet. 
A Step up című filmet holnap 18, szomba-
ton 16, vasárnap pedig 18 órától vetítik. A 
Resident Evil című filmet ma 20 órától, míg 
szombaton 18 és vasárnap 16 órától tekint-
hetik meg. A Karib-tenger kalózait ma 18, 
holnap 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 órá-
tól vetítik. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy 
a 0736–492213-as telefonszámokon. 

pályázat – doktori képzés

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot 
hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-
es tanévben szülőföldi felsőoktatási doktori 
képzésben részt vevő román állampolgársá-
gú, magyar nemzetiségű személyek számára. 
Azok pályázhatnak, akik szülőföldi felső-
oktatási intézményben doktori képzésben 
nappali vagy levelező tagozaton aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkeznek, illetve a 
doktori téma elfogadásáról szóló igazolással 
alátámaszthatóan a doktori cím megszerzé-
sére irányuló tevékenységet folytatnak. A tá-
mogatás a 2011/2012-es tanév 10 hónapjára 
szól. A támogatás havi összege személyenként 
40 000 Ft/hó, azaz összesen 400 000 Ft/
tanév. A pályázatokat november 17-től le-
het benyújtani. A pályázatok beadásának és 
postai beérkezésének határideje: december 
12., 12 óra. Felhívják a pályázók figyelmét, 
hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! További 
információk a www.omdsz.ro, illetve a www.
martonaron.hu honlapokon.

www.parapista.com

Bolha a fülbe 

Georges Feydeau Bolha a fülbe 
című bohózatát láthatják a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 

Tompa Miklós Társulatának előadásá-
ban  november 24-én és 25-én 19 órától a  
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
nagyszínpadán. Rendező: Kövesdy István. 
Díszlet- és jelmeztervező: Bob József. Dísz-
letszobrász: Makkai István. Zenei munka-
társ: Zénó Apostolache. Rendezőasszisz-
tens, színpadi mozgás: Liviu Matei. 

Szász évig 

Az Udvarhely Táncműhely meghí-
vására pénteken 19 órától Szé kely-
udvarhelyen vendégszerepel a Há-

romszék Táncegyüttes. A Szász évig című 
előadást a legendás kalotaszegi cigányprí-
más, Fodor Sándor „Netti” emlékére készí-
tette Könczei Árpád koreográfus.

Fodor Sándor „Netti” (1922–2004) 
egyike volt azon prímásoknak, aki nem 
bánta, ha „lopják tőle” a mesterséget, épp 
ellenkezőleg, tanítványait gyermekeiként 
szerette, és nem saját életművében, hanem 
bennük látta zenészkarrierje kiteljesedését, 
önnön halhatatlanságát. Nem csoda hát, 
ha százak tartják számon és vallják mes-
terüknek őt. A Háromszék Táncegyüttes 
előadásában ezért elsősorban a zenének jut 
a főszerep, a Heveder banda és Erőss Judit 
énekesnő kitűnő tolmácsolásában. Emellett 

feltárul az „örök Kalotaszeg” egyszerre vi-
dám és szomorú, sajátságosan mély, élmény-
szerű arca, virtuóz néptáncvilága, megele-
venednek többek közt Bodonkút, Kisbács, 
Méra, Gyalu, Gyerőmonostor és Szucság 
táncai, énekei.


