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Szerda
Az év 327. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 38. Napnyugta ma 16.40-kor, 
napkelte holnap 7.29-kor. 

Isten éltesse 
Kelemen és Klementina nevű olvasóin-

kat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Kelemen és Klementina 

jelentése jámbor, szelíd. 

November 23-án történt 
2004. Kijevben az elnökválasztás hivata-

los eredménye miatt kirobbant az úgyneve-
zett „gesztenyés forradalom”. 

November 23-án született 
1221. X. Alfonz (Bölcs) spanyol költő, 

tudós, Kasztília és Leon királya 
1927. Angelo Sodano katolikus bíboros, 

érsek, a vatikáni Államtitkárság volt vezetője 
1935. Törőcsik Mari kétszeres Kossuth-

díjas színésznő, kiváló művész, a Nemzet Szí-
nésznője 

1936. Polgár Rózsa Kossuth- és Mun-
kácsy Mihály-díjas gobelin- és textilművész 

1941. Franco Nero olasz filmszínész 

November 23-án halt meg 
1457. V. László magyar és cseh király 
1976. André Malraux francia író, művé-

szetfilozófus, esszéíró 
2006. Philippe Noiret francia színész, 

filmszínész

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–17 óra között 
Csíkcsicsóban (1–174. és a 275–751. szám 
alatt), illetve Csíkszereda következő ut-
cáiban: Tó (1–25. és a 2–18. szám alatt), 
Taploca (1–88. szám alatt), Haladás (1–33. 
szám alatt), Nagymező és Kertészek.

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 

ma 8–18 óra között javítások miatt szünetel 
az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszereda követke-
ző utcáiban: Hargita (2–44., 1–11. szám 
alatt), Nagyrét (2. és 2/A szám alatt), Kos-
suth Lajos (29–43. és 42–46. szám alatt), 
Villanytelep, Mérleg, Fűzfa. A vízellátás új-
raindításakor a víz zavarossága átmenetileg 
megemelkedhet. Hibabejelentést, reklamá-
ciót a 0758–770040-es számon fogadnak. 
Ugyanakkor a Goscom Rt. tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Malom, a Hargita és az 
Állomás utcai kazánházak által ellátott 
tömbházakban a melegvíz-szolgáltatás is 
szünetelni fog. A munkálatok a fűtésszol-
gáltatást nem befolyásolják. 

a nap vicce

– Jean, miért van hátul a mókus farka?
– Mert elöl a mókus van, uram!
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Színház
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

ma 19 órától a Vaknyugat című darabot láthat-
ják a Hunyadi László Kamarateremben. 

*
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

házban ma 19 órától Henrik Ibsen Nóra című 
drámáját kísérhetik figyelemmel a színházba-
rátok.

One World – mai program
Ma Csíkszeredában, a One World Doku-

mentumfilm-fesztivál második napján román 
rendezők által készített filmeket láthat a kö-
zönség a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai 
galériájában. A Forradalom után (2010, 90’) 
című film a rendszerváltás első hat hónapját 
mutatja be, a Corlat völgye (2010, 53’) pedig a 
Brassó és Kovászna megye között húzódó szűk 
völgyben létrejött települést ismerteti, amely 
egyetlen térképen sem szerepel, neve sincs, 
identitásra való jogát megtagadták, lakosságá-
nak nagy része cigány. A filmek kezdési idő-
pontja 18, illetve 20 óra, a belépés ingyenes.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap 
18, szombaton és vasárnap 15 órától a Thor 
című filmet. A Karib-tenger kalózait holnap 
20, pénteken, szombaton és vasárnap 17 órá-
tól láthatják a mozivásznon. Az Avatar című 
filmet szombaton és vasárnap 20 órától tekint-
hetik meg. A Step up című filmet ma 18 órától, 
míg a Resident Evil címűt ma 20 órától tűzték 
műsorra. 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. 

Kaláka-koncert
Karácsonyi koncertturnéra indul a Kalá-

ka együttes Szabad-e ide bejönni Betlehem-
mel? című műsorával. Hargita megyében a 
következő helyszíneken lépnek színpadra: 
Székelykeresztúron december 3-án 17 órától 
az Elka udvarán, Székelyudvarhelyen decem-
ber 5-én 18 órától a Művelődési Házban, Csík-
szeredában pedig december 6-án 18 órától a 
Segítő Mária Gimnázium dísztermében. 

ösztöndíj jogászoknak

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot 
hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-
es tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászkép-
zésben részt vevő román állampolgárságú, ma-
gyar nemzetiségű személyek számára. Pályáz-
hat minden olyan román állampolgárságú ma-
gyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es 
tanévben szülőföldi (romániai) állami felsőok-
tatási intézményben alap- vagy mesterszintű 
(egyetemi szintű) jogászképzésben nappali ta-
gozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kezik. A támogatás a 2011/2012-es tanév 10 
hónapjára szól. A támogatás havi összege sze-
mélyenként 20 000 Ft/hó (összesen 200 000 
Ft/tanév). További információk: www.omdsz.
ro, www.martonaron.hu.

www.parapista.com

– Szeretnék jó benyomást tenni egy nőre. Melyik gépet használjam?
– A bankautomatát.

Negyed évszázad  
a Prisma Fotóklubban

A csíkszeredai Prisma Fotóklub ebben 
a hónapban ünnepli alapításának 25. 
évfordulóját. A tagok 1986-tól tevéke-

nyen részt vesznek az országos és nemzetközi 
fotós életben.

A klub jubileumi fotókiállítást rendez Csík-
szeredában a Megyeházán pénteken 17 órától. 
A tárlatot Túros Eszter művészettörténész és 
Bucur Nicolae műkritikus nyitja meg, összekötő 
szöveget mond Szabó Attila, a klub elnöke. Köz-
reműködik: Kiskamoni-Szalay Lilla és Bányász 
András.

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.


