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Hétfő
Az év 325. napja, a hátralévő napok szá-

ma 39. Napnyugta ma 16.39-kor, napkelte 
holnap 7.24-kor. 

Isten éltesse 
Olivér nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Olivér jelentése: olajfaültető. 

November 21-én történt 
1783. Az első, ember által irányított lég-

ballon emelkedett a levegőbe Párizsban, és 5,5 
mérföldet szállt, kb. 25 perc alatt. 

November 21-én született 
1937. Koós János táncdalénekes 
1942. Hamari Júlia operaénekesnő, szop-

rán, főiskolai tanár 

November 21-én halt meg 
1916. I. Ferenc József osztrák császár és 

magyar király 
1982. Bartók Béláné / Pásztory Ditta 

zongoraművésznő, érdemes művész 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 8–16 óra között Tusnádfürdő 
több utcájában.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma 20, 
holnap és csütörtökön 18, míg szombaton és 
vasárnap 15 órától a Thor című filmet. A Ka-
rib-tenger kalózait csütörtökön 20, pénteken, 
szombaton és vasárnap 17 órától láthatják a 
mozivásznon. Az Avatar című filmet, szom-
baton és vasárnap 20 órától tekinthetik meg. 
A Step up című filmet ma és szerdán 18 órától, 
míg a Resident Evil címűt holnap és szerdán 20 
órától tűzték műsorra. A Pina Bausch című fil-
met pénteken 20 órától láthatják a mozirajon-
gók. A Shrek 3-at szombaton 10, vasárnap 12 
órától, az Így neveld a sárkányodat című mese-
filmet pedig szombaton 12, vasárnap 10 órától 
kísérhetik figyelemmel. 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során  6 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 1 traktorbalesethez, 2 
infarktusos esethez, 19 agyvérzéshez, 20 szív-
beteghez, 25 magas vérnyomásos esethez, 8 
csonttöréshez, 5 testi sértéshez, 24 különböző 
traumához, 9 asztmás és 4 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták 
a sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 
22 szülés, 18 ájulás, 11 ittas állapot, 6 kómás 
állapot,  28 nehéz légzés, 9 rángógörcs, 4 ön-
gyilkossági kísérlet, 23 pillanatnyi elmezavar, 
1 égési sérülés, 3 felső tápcsatornai vérzés, 38 
lázas állapot, 5 hasmenés, 2 allergiás reakció 
esetén. Nyilvános helyről 14 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hat halottat jegyeztek.
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programajánló

Színház
Ebben az évben utoljára, szerdán és csü-

törtökön 19 órától ismét műsoron a kortárs 
angol szerző, Martin McDonagh ír történe-
te, a Vaknyugat a Csíki Játékszín Hunyadi 
László Kamaratermében. A négyszereplős 
stúdióelőadás rendezője Parászka Miklós; 
szereplői: Czintos József, Fülöp Zoltán, Ve-
ress Albert és Kiskamoni-Szalay Lilla. A da-
rab megtekintése 16 éven aluliaknak nem 
ajánlott.

Könyvbemutató
Zsigmond Győző Nyelvi rejtvény, játék 

című könyvét az V–VIII. osztályos gyere-
keknek ma 12 órától a Gyergyószentmiklósi 
Könyvtárban mutatja be Sarány István, a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztő-
helyettese, 17.30-tól pedig Zsigmond Győző 
Népi gombászat a Székelyföldön című kötetét 
ismerheti meg a közönség. Házigazda: Kisné 
Portik Irén igazgató.

János vitéz
A sikeres csíkszeredai ősbemutató után a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes ma 
további két előadást tart a megyeszékhelyen 
11 órától, illetve 6 órától, majd szerdán 1 óra-
kor Borszéken mutatja be új műsorát, a János 
vitézt. A borszéki előadás Hargita Megye 
Tanácsának Néptánc a vidéknek elnevezésű 
programja keretében zajlik.

Sítábor Tusnádfürdőn
Január 2–7., illetve 9–14. között sítáborban 

vehetnek részt az érdeklődők Tus nádfürdőn. 
Érdeklődni a 0744–995646-os telefonszá-
mon lehet. 

One World
A One World az emberi jogok probléma-

körével foglalkozó dokumentumfilm-feszti-
vál, amely Václav Havel egykori cseh elnök 
kezdeményezésére jött létre 1999-ben. A 
One World Prága azóta Európa legismertebb 
ilyen jellegű fesztiváljává nőtte ki magát, és 
olyan városokban is megrendezték már, mint 
Brüsszel, Madrid, New York, Kijev és Buka-
rest. Romániában három éve indult, az első 
két évben a Cseh Központ szervezésében. 
2010 óta azonban az újonnan létesült One 
World Románia Egyesület gondozásába tar-
tozik. A Csíkszeredában először megrende-
zésre kerülő fesztivál november 22. és 24. kö-
zött zajlik a Csíki Székely Múzeum Kossuth 
utcai galériájában, ez idő alatt naponta 18 és 
20 órai kezdettel hat filmet mutatnak be. A 
rendezvényen a részvétel ingyenes. A fesztivál 
célja az emberjogi kérdések minél teljesebb 
bemutatása minőségi alkotások révén, és ezek 
eljuttatása a fiatalokhoz. A hosszú távú cél pe-
dig hozzájárulni egy olyan aktív közösség lét-
rejöttéhez, amelyre a társadalmi problémák 
iránti érzékenység, valamint a tenni akarás a 
jellemző. Az idei szlogen: Egy csodálatos vi-
lág?! Ebben az évben a fő téma a korrupció, 
különösen a posztkommunista országokban, 
ahol a demokráciát felhasználva a szegény 
népréteg rovására mind nagyobb hatalmat és 
pénzt gyűjtenek a vezető beosztású politiku-
sok, államférfiak, illetve különböző pénzügyi 
szervezetek emberei. 

Az utazás divatja

Albert Ildikó csíkszeredai pszichológusnak Az uta-
zás divatja című könyvét mutatják be november 
23-án, szerdán 18 órától Csíkszeredában, a Har-

gita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában (Temes-
vári sugárút 4. szám). 

A rendezvényen a könyvet ismerteti és a szerzővel be-
szélget: Kozma Mária író. Szervezők: Hargita Megye 
Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó.

www.parapista.com

– Te tényleg pókerezel otthon a feleségeddel?
– Mi mást tehetnék? Ez az egyetlen módja annak,
hogy visszaszerezzek valamennyit a fizetésemből.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Népi gombászat  
a Székelyföldön

Zsigmond Győző munkájának kivételes eredetiségét, 
adatainak hitelességét, forrásértékét emelem ki. Bi-
zonyos vagyok benne, hogy az említett szakterületek 

(néprajz, gombászat, nyelvészet) művelőin kívül sokan mások 
is érdeklődéssel és haszonnal olvassák majd, és a kötet növelni 
fogja a természet és a népi hagyományok iránti érdeklődők 
táborát. A székelység ismerete pedig mélyebbé, tartalmasabbá 
válik. (Péntek János)

A könyv terjedelme 320 oldal, ára: 65 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg Könyvesboltokban: Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 4. szám, tel.: 0266–316798; Marosvásárhely, 
Rózsák tere 57. szám, tel.: 0265–250491.


