
„Két fiatal történész, Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt igen figye  -
lemreméltót alkotott: egy erdélyi kastélykönyvet, amely nem-
csak a több mint 60 neme si család és az általuk építtetett/
birtokolt mintegy 130 kastély bemutatását, hanem az erdélyi 
nemesség és az erdélyi kastélyépítészet történetének rövid 
össze foglalását is tartalmazza. Említést érdemel a tárgyilagos, 
még sem szín telen írásmód, a törté ne tek plasztikus ábrázolása 
és az információk jó ütemben való adagolása, amelytől a szöv eg 
sodrása szárma zik, az a fajta stiláris adottság, amely többszöri 
(újra)olvasásra predesztinálja a könyvet. Ehhez kivételesen 
gazdag képanyaga is hozzájárul.” (Haller Béla)

A Gutenberg Kiadó kiadványa

„ISTEN SEGEDELMÉVEL 
UDVAROMAT MEGÉPÍTETTEM...”

Történelmi családok kastélyai Erdélyben

A könyv mérete 21 cm x 25 cm, terjedelme 640 oldal, 1100 színes képpel, kedvezményes ára: 81 lej.
Megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban, Petőfi utca 4. szám, telefon: 0266-316 798

Napról napra
szabadidő
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Péntek
Az év 322. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 43. Napnyugta ma 16.42-kor, 
napkelte holnap 7.20-kor. 

Isten éltesse 
ma Jenő, holnap Erzsébet, vasárnap pedig 

Jolán nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezeken a napokon ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Jenő a hatodik magyar 

honfoglaló törzs neve. A héber eredetű Er-
zsébet jelentése: Isten az én esküvésem, ugyan-
ezt a jelentést hordozza magában az Erzsébet 
Erzsóka becézőjének rövidüléséből létrejött 
Zsóka név is. A magyar eredetű Jolán jelenté-
se: jó leány.

November 18-án született 
1787. Louis Daguerre francia festő  
1943. Káldi Nóra színésznő 

November 18-án halt meg 
1664. Zrínyi Miklós költő, hadvezér 
1922. Marcel Proust francia kritikus, író 
1962. Niels Bohr Nobel-díjas dán fizikus 

közkorcsolyázás

Csíkszeredában a Vákár Lajos Műjégpá-
lyán szombaton és vasárnap 19–21 óra kö-
zött lehet korcsolyázni.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Csiszér Katalin tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Szék utca 134. szám alatti 
rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Páll Enikő a Virág sétány 6/1. szám 
alatt fogadja a betegeket.

szakmai fórum

A Gyulafehérvári Caritas, Hargita Megye 
Tanácsa és a csíkszeredai Sapientia – EMTE 
Műszaki és Társadalomtudományi Kara 
Falugondnokság mint szociálpedagógiai és vi-
dékfejlesztési alternatíva székelyföldi elszigetelt 
településeken címmel szakmai fórumot szer-
vez ma 10 órától a Megyeháza Márványter-
mében.

3D-s mozifilmek

Ezen a hétvégén a következő filmeket 
vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
ma 17, szombaton és vasárnap 20 órától az 
Avatar című filmet. A Step up című filmet 
szombaton 16, vasárnap 18 órától vetítik. A 
Resident Evil című filmet szombaton 18 és 
vasárnap 16 órától tekinthetik meg. A Ka-
rib-tenger kalózait ma 20 órától láthatják a 
mozirajongók. A Toy story 2. részét szomba-
ton 10 és vasárnap 12 órától tűzték műsorra, 
a Derült égből fasírt című filmet pedig szom-
baton 12, vasárnap 10 órától vetítik. 
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programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen vendégszerepel a 

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

Előadás az egyetemen
Lóháton Csíkcsicsótól Ópusztaszerig cím-

mel tart fényképekkel illusztrált élménybeszá-
molót ma 18 órától Lutz Levente a Sapientia 
Egyetem nagyaulájában. Szervező: az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület csíki szakosztálya és a 
Sapientia – EMTE. 

Tatárlakai csillagóra
Ma 17 órától Záhonyi András írásszakértő, 

orientalista Tatárlakai csillagóra című előadás-
sal egybekötött könyvbemutatójára várják az 
érdeklődőket Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
talának gyűléstermébe. Szervező: az RMDSZ 
Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 

Kincsás-vár-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

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

Könyvbemutató
A Jakab Antal Keresztény Kör szervezé-

sében a Pálfi Géza-emlékévhez kapcsolódóan 
mutatják be a Főhajtás Pálfi Géza előtt című kö-
tetet holnap 14 órától Csíkszentdomokoson, 
vasárnap 9.30-tól Gyergyóalfaluban.

Kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpontban októberben és novemberben 
szervezett hímző és bútorfestő képzések anya-
gából vasárnap 12 órától kiállítást rendeznek.

János vitéz
A sikeres csíkszeredai ősbemutató után a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes no-
vember 21-én, hétfőn további két előadást 
tart a megyeszékhelyen délelőtt 11 órától, 
illetve este 6 órától, majd november 23-án, 
szerdán délután 1 órakor Borszéken mutat-
ja be új műsorát, a János Vitézt. A borszéki 
előadás Hargita Megye Tanácsának Néptánc 
a vidéknek elnevezésű programja keretében 
zajlik.

Az ekhós szekér nyomában
Már két éve, hogy a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont az ud var-
helyszéki felnőtt amatőr színjátszók találko-
zóival egy uniós pályázatban vesz részt. A két 
év folyamán 11 település színjátszói mutat-
kozhattak be Komáromban és Balatonfüre-
den. A hagyományosan novemberben meg-
szervezett, Az ekhós szekér nyomában elneve-
zésű felnőtt amatőr színjátszók találkozóján 
– amelynek idén Rugonfalva ad otthont 
november 19-én – vendégül látják a helyi 12 
társulat mellett a komáromi és a balatonfüre-
di színjátszókat is.

Szász évig

Az Udvarhely Táncműhely meghí-
vására ma 19 órától Szé kely ud var-
helyen vendégszerepel a Háromszék 

Táncegyüttes. A Szász évig című előadást a 
legendás kalotaszegi cigányprímás, Fodor 
Sándor „Netti” emlékére készítette Könczei 
Árpád koreográfus.

Fodor Sándor „Netti” (1922–2004) 
egyike volt azon prímásoknak, aki nem bán-
ta, ha „lopják tőle” a mesterséget, épp ellen-
kezőleg, tanítványait gyermekeiként szeret-
te, és nem saját életművében, hanem bennük 
látta zenészkarrierje kiteljesedését, önnön 
halhatatlanságát. Nem csoda hát, ha százak 
tartják számon és vallják mesterüknek őt. A 
Háromszék Táncegyüttes előadásában ezért 
elsősorban a zenének jut a főszerep, a Heve-

der banda és Erőss Judit énekesnő kitűnő 
tolmácsolásában. Emellett feltárul az „örök 
Kalotaszeg” egyszerre vidám és szomorú, 
sajátságosan mély, élményszerű arca, vir-
tuóz néptáncvilága, megelevenednek töb-
bek közt Bodonkút, Kisbács, Méra, Gyalu, 
Gyerőmonostor és Szucság táncai, énekei.

www.parapista.com

– Hogy nyírjam, hogy elégedett legyen, uram?
– Ingyen.


