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Csütörtök
Az év 321. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 44. Napnyugta ma 16.43-kor, 
napkelte holnap 7.19-kor. 

Isten éltesse 
Gergő nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Gergely magyar alak-

változataként meghonosult Gergő jelentése: 
éberen őrködő. 

November 17-én történt 
1868. Ferenc József magyar király szen-

tesítette a magyar–horvát kiegyezést rögzí-
tő törvényt.

1869. Átadták a forgalomnak a Nílust és 
a Vörös-tengert összekötő, hajózható Szue-
zi-csatornát. 

November 17-én született 
1773. Csokonai Vitéz Mihály költő, a 

magyar felvilágosodás legnagyobb lírikusa 
1902. Wigner Jenő magyar származású, 

Nobel-díjas amerikai fizikus 
1968. Bagossy Levente Jászai Mari-díjas 

díszlettervező 

November 17-én halt meg 
1231. Árpád-házi Szent Erzsébet her-

cegnő
1796. II. (Nagy) Katalin orosz cárnő
1798. Batthyány Ignác püspök
2006. Puskás Ferenc, az Aranycsapat le-

gendás kapitánya 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–17 óra között 
Csíkszépvíz több utcájában.

*A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–14 óra között javítások miatt szüne-
tel az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszeredában a 
következő utcákban: Hargita (1–11. szám 
alatt), Mérleg, Villanytelep. A vízellátás új-
raindításakor a víz zavarossága átmenetileg 
megemelkedhet.

fogadóóra

Szentegyházán holnap 11.30-tól tart 
fogadóórát Korodi Attila parlamenti kép-
viselő a polgármesteri hivatalban, Lövétén 
pedig 12 órától fogadja a lakosokat szintén 
a helyi polgármesteri hivatalban.

fény tévé

A Fény Televízió Ráadás című műsorában 
ma este az E-Star C.D.R. Kft. két munkatár-
sával Barabás Orsolya beszélget. Téma: A víz-
szintes elosztórendszerek és a költségelosztók 
felszerelése. A műsor ma 19.30-kor, valamint 
a 21 órakor kezdődő FényPontot követően, 
illetve pénteken reggel a 9 órától kezdődő is-
métlésben is megtekinthető.
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A Kele Könyvvár heti ajánlata

para

programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a 

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

Ünnepség Csíkrákoson
Kétnapos rendezvénnyel emlékeznek meg 

Csíkrákoson Árpád-házi Szent Erzsébetről, 
a Kovács Annamária által kezdeményezett 
Árpád-házi Magyar Szentek Napjai sorozat 
keretében. Szombaton 18 órától a Hiszek a 
romokon című rockoratóriummal kezdődik az 
ünnepség, amelyet Erzsébet-bál követ. Hely-
szín: a csíkrákosi művelődési otthon. Szervező: 
Csíkrákos Polgármesteri Hivatala, Pacsirta 
Dalegylet, Cserei Mihály Egyesület. Vasárnap 
11-kor ünnepi szentmise lesz a csíkrákosi kegy-
templomban, amelyen igét hirdet Böjte Csaba 
ferences szerzetes, celebrál Búzás Árpád helyi 
plébános. Közreműködik a ROLE zenekar a 
Kájoni-miserend egyházi énekeinek előadásá-
val. A szentmise után Szent Erzsébet tisztele-
tére ünnepi ROLE-koncert zárja a megemlé-
kezést. Az előadás támogatója Hargita Megye 
Tanácsa és a csíkrákosi Cserekert Fogadó.

 
Kincsás-vár túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Bodoki-havasokba szer-
vez túrát. Útvonal: Málnásfalu – Kincsás-vár 
– Bodoki-tető – Egricskő – Málnásfürdő. 
Indulás: vasárnap reggel a 6.39-kor induló sze-
mélyvonattal Csíkszeredából Málnásfaluig. A 
túrára szombaton este 9 óráig lehet beiratkoz-
ni a 0745–107618-as telefonszámon.

Táncház
Ismét táncház az Udvarhely Táncműhely-

nél: ezúttal ma 19 órától lehet ropni, illetve 
táncot tanulni Oláh Hilda és Boros Béla hi-
vatásos táncosoktól, oktatóktól. Muzsikál: 
ifj. Sipos Dezső és zenekara. Beugró: 5 lej.

Hídépítők
Székelyföldi fotóművészeket hívtak meg a 

Hídépítők harmadik találkozójára Szerbiába. 
Zrenjanin városban diavetítéssel egybekötött 
fotókiállításon mutatják be a Homoródmen-
tét és Vonyarcvashegyet holnap délután. Ki-
állító művészek: dr. Sata Attila, Hátszegi Csa-
ba, Dáné Hedvig.

magyar filmek készítése

A Médiatanács pályázati felhívást hirdet 
maradandó kulturális értéket képviselő, első-
sorban történelmi, kulturális, művészettörté-
neti témákban dokumentum- és ismeretter-
jesztő filmek készítésére, valamint animációs 
filmek gyártására. Pályázatot nyújthatnak 
be magyarországi és határon túli filmesek és 
filmkészítő műhelyek. A pályázati eljárásban 
a szinopszis (filmterv) elektronikus úton tör-
ténő benyújtásának határideje november 29. 
A pályázatok személyes beadásának napja 
dokumentumfilmek esetén 2012. január 19., 
ismeretterjesztő filmek esetén 2012. január 
17., animációs filmek esetén 2012. január 24. 
A pályázati felhívás dokumentációja letölthe-
tő az MTVA honlapjáról (http://tamogatas.
mtva.hu).

Erdélyi Prímások Találkozója

Csíkszereda kulturális naptárának 
egyik ma már elmaradhatatlan ese-
ménye az Erdélyi Prímások Talál-

kozója. A ma kezdődő kétnapos rendezvény 
vendégeinek névsorában találunk mind régi 
ismerősöket, mind pedig olyan zenészeket, 
akik először lesznek jelen. A közönséget a 
művelődési ház előcsarnokában a korábbi 
prímástalálkozók anyagából rendezett fotó-
kiállítás és filmvetítés fogadja.

A rendezvény programja: ma 19 órától 
gálaműsor várja a népzenét kedvelőket. 
Meghívottak az abásfalvi zenekar, Antal 
Csanád és Antal Adorján Csíkmadarasról, 
Csíkszentdomokosról Duduj Rozália, aki 
Román Hunorral muzsikál, Désről az ifjú 
Rezeda zenekar, Gyimesből Antal „Vak” 

Zoltán, a magyarlapádi Pirospántlikás 
zenekar, Székről Filep „Pali” Marci zene-
karával, a kolozs megyei Újfaluból Balas 
Grigore és kontrása, Nagy-Bíró Levente 
Bálványosváraljáról, illetve a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes zenészei. A mű-
sorban fellépnek a Hargita együttes tánco-
sai is. A napot 22 órától kezdődő táncház 
zárja. Holnap 19 órától a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene 
tanszéke diákjainak és tanárainak koncert-
jét kísérhetik figyelemmel, melyet 22 órá-
tól táncház zár. A belépés díjtalan.

Szervező a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, fenntartója Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, tá-
mogató a Nemzeti Kulturális Alap.

Márai Sándor: 
Füveskönyv

Írója tanulva akarja tanítani embertársait, tanulva a régiektől, a 
könyvekből, azokon keresztül az emberi szívből, az égi jelekből. 
Elemi ismereteket kíván közvetíteni az emberi élet alapigazságait 

illetően. Márai Sándor 1943-ban írott művét Epiktétosznak, kedves 
Marcus Aureliusának, Montaigne-nak és valamennyi sztoikusnak 
ajánlja, akiktől a hatalomról, a jókedvről, a félelemmentes életről 
tanult. A kiadvány terjedelme 167 oldal, keménykötéses, ára 42 lej. 
Megvásárolható a Kele Könyvvár üzletében (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 20. szám).

www.parapista.com

– Látjátok, fiúk, a sarki fényt?!


