
Napról napra
szabadidő

hargitanépe2011. november 22., kedd | 15. oldal

ma

Kedd 
Az év 326. napja, a hátralévő napok szá-

ma 39. Napnyugta ma 16.40-kor, napkelte 
holnap 7.27-kor. 

Isten éltesse 
Cecília nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Cecília jelentése: a Ca eci

lius nemzetséghez tartozó. 

November 22-én történt 
1895. Ferenc József szentesítette a vallás-

szabadságot biztosító törvényt. 
1963. Dallasban merénylet áldozata lett 

John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. 
elnöke. 

1990. Lemondott Margaret Thatcher brit 
miniszterelnök. 

2005. Kancellárrá választották Angela 
Merkelt, a CDU elnökét, aki Németország-
ban az első nő ezen a poszton. 

November 22-én született 
1877. Ady Endre költő 
1967. Boris Becker német olimpiai és vi-

lágbajnok teniszező 

November 22-én halt meg 
1862. Tóth Sándor zoológus, orvos, aka-

démikus 
1916. Jack London amerikai író, elbeszélő 
1992. Severino Gazzelloni olasz fuvola-

művész 

Borboly Csaba válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió holnap dél-
ben negyed egykor kezdődő Miben segíthe
tünk? című műsorának meghívottja Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csa-
ba, aki az intézmény tevékenységét érintő 
hallgatói kérdésekre válaszol. A műsor tele
fonszámai: 0265–307777, 0365–424433, 
SMS-szám 0755–044519, e-mail cím: 
mibensegithetunk@radiomures.ro. Műsor
vezető: Agyagási Levente. 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma és 
csütörtökön 18, míg szombaton és vasárnap 
15 órától a Thor című filmet. A Karibtenger 
kalózait csütörtökön 20, pénteken, szomba-
ton és vasárnap 17 órától láthatják a mozi-
vásznon. Az Avatar című filmet szombaton és 
vasárnap 20 órától tekinthetik meg. A Step up 
című filmet holnap 18 órától, míg a Resident 
Evil címűt ma és holnap 20 órától tűzték mű-
sorra. A Pina Bausch című filmet pénteken 
20 órától láthatják a mozirajongók. A Shrek 
3-at szombaton 10, vasárnap 12 órától, az Így 
neveld a sárkányodat című mesefilmet pedig 
szombaton 12, vasárnap 10 órától kísérhetik 
figyelemmel. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, 
Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, Berkeczi Zsolt, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: 
Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/
fax: 0266–371322, e-mail: office@hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 
Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Burus János Botond

hargitanépe

para

programajánló

Színház
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társula-

tának előadásában ma 18 órától a Tudós nők 
című darabot láthatják, melyre érvényes a 
Csongor és Tünde-bérlet, holnap 11 órától a 
Mindennapi varázslatok című előadást tekint-
hetik meg a Csipike-bérletesek, míg szerdán 
19 órától a Vaknyugat című keserűkomédiát 
kísérhetik figyelemmel a Hunyadi László Ka-
marateremben.

Karácsonyi vásár
Vásárolj szépen! mottóval tartanak karácso-

nyi vásárt Csíkszeredában december 16–17-én 
a Nagy István Művészeti Szakközépiskola au-
lájában. December 16-án 17 és 22 óra között, 
17-én pedig 11–18 óra között látogathatnak el 
a vásárra az érdeklődők.

Az Év versei 
Az Év versei 2011 című kötetet és a 

Versmaraton 2011 című DVD-t mutatják be 
ma 18 órától Csíkszeredában a Székelyföld fo-
lyóirat galériájában. Fellépnek: Mezey Katalin 
költő, Csontos János költő, Oláh János költő 
és Zsille Gábor költő.

ünnepi képeslapok

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-
zeum eredeti és egyedi művészi kivitelezé-
sű karácsonyi üdvözlőlapokból rendezett 
kiállítással kívánja megünnepelni az idei 
karácsonyt! Kiállítás céljából várják képző-
művészek és iparművészek, valamint művé-
szeti iskolába járó diákok egyedi készítésű 
karácsonyi üdvözlőlapjait. Hagyományos 
technikákkal készült egyedi grafikákat, fest-
ményeket, sokszorosított grafikákat, kol-
lázsokat stb. várnak kiállítható kivitelben. 
Kérik feltüntetni az alkotásokon az azo-
nosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges 
adatokat: név, postacím, e-mail cím, tele-
fonszám. Leadási határidő: december 16. A 
kiállítás megnyitójának időpontja: december 
20. A kiállítás kurátora Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész. A múzeum által felkért 
zsűri ítélete alapján a kiállítók között díjakat 
osztanak ki két kategóriában: 1. képzőmű-
vészek; 2. képzőművészeti iskolába járó di-
ákok. A díjazott munkákból választják ki a 
múzeum jövő évi karácsonyi üdvözlőlapját. 
Az alkotásokat a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum titkárságán lehet leadni.

olasz est a Salvator Étteremben

Szerdán este hat órától olasz ételkülön-
legességekkel várja vendégeit a csíksomlyói 
Salvator Étterem. Akik a húsos ételeket 
szeretik, penne al ragut, a vegetáriánusok 
fokhagymás, peppe roncinós száraztésztát 
rendelhetnek. Mindkét fogás után Tiramisu 
lesz a desszert. 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–13 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Fürdő (32–
108. szám alatt), Tavasz, Halászok, Szécseny, 
Hajnal (1–12. szám alatt).

www.parapista.com

– Szabó, maga ki van rúgva!
– Tényleg? Azt hittem a rabszolgákat eladják...

Bolha a fülbe 

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

Tompa Miklós Társulatának előadásá-
ban  csütörtökön és pénteken 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. 

„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


