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Szerda
Az év 320. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 45. Napnyugta ma 16.44-kor, 
napkelte holnap 7.17-kor. 

Isten éltesse 
Ödön nevű olvasóinkat, valamint 

mind  azokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Ödön jelentése az 

öröklött birtokot megőrző. 

November 16-án történt 
1780. José Gabriel Tupac Amaru az 

utolsó nagy spanyolellenes indián felkelés 
során az amerikai kontinensen elsőként el-
törölte a rabszolgaságot. 

1945. Londonban 43 ország kormányá-
nak képviselője elfogadta az UNESCO, az 
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezete alapokmányát. 

November 16-án született 
1766. Rodolphe Kreutzer francia zene-

szerző 
1911. Básti Lajos Kossuth-díjas színész, 

kiváló művész
1937. Szaddám Huszein volt iraki dik-

tátor 

November 16-án halt meg 
1911. Paul Lafargue francia orvos, szo-

cialista teoretikus, Marx lányának férje 
1934. Carl von Linde német mérnök, 

az első sikerrel működő kompressziós hű-
tőgép tervezője 

az alpolgármester válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Marosvásár-
hely alpolgármestere, Csegzi Sándor, aki az 
őszi lomtalanítással és egyéb, a városgazdálko-
dást és a megyeközpont arculatát érintő hall-
gatói kérdésekre is válaszol a 0265–307777-
es vagy a 0365–424433-as telefonszá-
mokon. A hallgatók kérdéseket tehetnek fel 
a 0755–044519-es SMS-számon, valamint a 
mibensegithetunk@radiomures.ro címen is. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.

vízszünet

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
holnap 9–14 óraközött javítások miatt szü-
netel az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszeredában 
a következő utcákban: Hargita (1–11. szám 
alatt), Mérleg, Villanytelep.

a nap vicce

Szöszi beszélget egy nénivel a metrón:
– Tudja, kedveském, én már 25 éve 

metrózom.
Mire a szöszi:
– Jesszusom! Hát hol tetszett felszállni?
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Na de kislányom, még tíz perce sincs, hogy megismerted ezt a fiatalembert,  
és máris csókolóztok?

– Nem értelek apa! Hát miről beszélgessek egy vadidegen emberrel?

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a 

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

János vitéz
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes János Vitéz, avagy a hős gyönyörűséges 
utazása és csodálatos megérkezése című elő-
adását ma 19 órától mutatja be a csíkszeredai 
Városi Művelődési Házban. Az előadásra a 
jegyek ára 10 lej, gyermekeknek és nyugdí-
jasoknak 5 lej.

Liszt-koncert
A Magyar Köztársaság Csíkszeredai Fő-

konzulátusa a Liszt Ferenc Emlékév alkal-
mából ma este 19 órai kezdettel koncertet 
szervez a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 
A koncerten fellép Hegedűs Endre Liszt Fe-
renc-díjas zongoraművész. A jegyek ára 10 
lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 5 lej.

Képzőművészeti tárlat
Bálint Ádám és Gáspár Gyula Magyar-

országon élő képzőművészeknek nyílik kiál-
lítása holnap 18 órától Székelyudvarhelyen, 
a Művelődési Házban. A tárlatot Vécsi Nagy 
Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum munkatársa 
nyitja meg.

Könyvbemutató és előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala közös szervezésében 
pénteken 17 órától Záhonyi András (írás-
szakértő, orientalista) Tatárlakai csillagóra 
című, könyvbemutatóval egybekötött elő-
adására látogathatnak el az érdeklődők a 
városháza gyűléstermébe.

Megemlékező rendezvény
A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaköz-

pont szombaton 10 órától ünnepli a kö-
zépiskolai oktatás megalakulásának 50. év-
fordulóját, melyre szeretettel várja minden 
volt pedagógusát és tanítványát. Támogatók: 
Hargita Megye Tanácsa, Csíkdánfalva Ön-
kormányzata, Csíkdánfalvi Közbirtokosság.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap 
19, pénteken 17, míg szombaton és vasárnap 
20 órától az Avatar című filmet. A Step up 
című filmet ma 18, szombaton 16, vasárnap 
pedig 18 órától vetítik. A Resident Evil című 
filmet szombaton 18 és vasárnap 16 órától 
tekinthetik meg. A Karib-tenger kalózait ma 
20, holnap 16, pénteken pedig 20 órától lát-
hatják 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. 

szünetel az szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–17 óra között Boros-
patakán.

www.parapista.com

Ködből, csöndből

Az Udvarhely Táncmű-
hely Ködből, csönd-
ből című előadását 

láthatják vasárnap 19 órától a 
székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban. A kortárs táncszín-
házi stúdióelőadás rendezője, 
koreográfusa Juhász Zsolt, a 
magyarországi Duna Tánc-
műhely vezetője, aki Kimmo 
Pohjonen finn harmonikás 
zenéjét, Kiss Zsuzsanna díszleteit, Kovács 
Gerzson Péter fényterveit és József Attila 
verseit használta munkájához. Az előadás 

– bár címe a költőfejedelemtől 
kölcsönzött – nem emlékmű-
sor kíván lenni, sokkal inkább 
egy újabb kísérlet arra, ho-
gyan lehet a magyar néptánc-
kincset korszerű kifejezési for-
mává alakítani, a verbális és a 
nonverbális megnyilatkozást 
szervesen egységbe gyúrni, 
egyetlen „mondandó” szolgá-
latába állítani. 

Előadók: Albert Éva, Boros Béla, Fa-
luvégi Erzsébet, Gáll Kata, Györfi Csaba, 
Oláh Hilda, Pál Levente.

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. 


