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Csütörtök
Az év 328. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 37. Napnyugta ma 16.39-kor, 
napkelte holnap 7.30-kor. 

Isten éltesse 
Emma nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán Erm, Irm kezdetű női nevek 

önállósult becézőjeként honosult meg az 
Emma név. 

November 24-én történt 
1642. Abel Janszoon Tasman holland ha-

jós felfedezte a Van Diemen-földet, amelyet 
1855-ben Tasmaniának neveztek el. 

1859. Megjelent Charles Darwin A fajok 
eredete című munkája. 

November 24-én született 
1713. Laurence Sterne angol író 
1864. Henri de Toulouse-Lautrec francia 

festő és grafikus 
1902. Latabár Kálmán Kossuth-díjas szí-

nész, kiváló művész 
1932. Jókai Anna Kossuth-díjas írónő 
1942. András Ferenc Balázs Béla-díjas 

filmrendező, érdemes művész 

November 24-én halt meg 
1938. Martos Ferenc író, költő, színpadi 

szerző 
1946. Moholy-Nagy László festő, fotog-

ráfus, művészeti szakíró 
1988. Miháltz Pál Munkácsy-díjas festő, 

grafikus, kiváló művész

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–18 óra között javítások miatt szünetel 
az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszereda következő 
utcáiban: Hargita (42–120., 13–119. szám 
alatt), Remény, Sas,  Olt,  Kút, Levendula, 
Búza, Hajnal (Hargita és Akác utcák közötti 
részén), Csiba, Erdőalja. A vízellátás újrain-
dításakor a víz zavarossága átmenetileg meg-
emelkedhet.

*
Javítási munkálatok miatt szünetel az 

áramszolgáltatás holnap 8–16 óra között 
az alábbi településeken: Csíkcsicsó (174–
277. szám alatt), Madéfalva, Csíkrákos, 
Göröcsfalva, Csíkvacsárcsi, Csíkszentmihály, 
Ajnád, Lóvész.

Talabor-túra

A csíkszeredai Gentiana Természet-
járó Egyesület vasárnap a Hargita-hegy-
ségbe szervez túrát. Útvonal: Csíkszereda 
– Szécsény-patak forrása – Talabor-tető – 
Hirtelen-puszta – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap reggel 9 órakor a Mikó-vár előtti 
térről. A túrára szombaton este 9 óráig le-
het beiratkozni a 0745–107618-as telefon-
számon.
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Színház
Ebben az évben utoljára ma 19 órától is-

mét műsoron a kortárs angol szerző, Martin 
McDonagh ír története, a Vaknyugat a Csíki 
Játékszín Hunyadi László Kamaratermében. 
A négyszereplős stúdióelőadás rendezője 
Parászka Miklós.

Kiállítás
Venczel Kálmán székelyudvarhelyi képző-

művész rézdomborműveiből nyílik kiállítás 
ma 18 órától Székelyudvarhelyen a Művelő-
dési Ház előcsarnokában. Megnyitóbeszédet 
mond Komoróczy György közíró, nyelvmű-
velő és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész. 
Közreműködik Bódi Evódia, Csont Noémi, 
Bálint Loránd és Tar Csaba – a Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskola zenetagozatos diákjai.

One World – mai program
A One World Dokumentumfilm-fesztivál 

utolsó napján, ma 18 órától a Rózsaszín szári 
(Pink Saris, UK, 2010, 95’) című film az indiai 
Uttar Pradesh államban élő kiskorú lányok ki-
szolgáltatottságát és a bántalmazott nők védel-
mében vívott harcot mutatja be. 20 órától Az 
én Perestroikám (USA, 2010, 87’) című filmet 
láthatják, amely az orosz kapitalizmus éveit je-
leníti meg öt gyermekkori iskolatárs személyes 
elbeszélésén keresztül. A vetítések helyszíne a 
Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériája, 
a belépés ingyenes.

 
Táncos András-nap
A csíkkozmási Bojzás Néptánccsoport szer-

vezésében Táncos András-napot tartanak Csík-
kozmáson szombaton a Művelődési Házban. 
Részt vevő csoportok: Szarkaláb Néptánccsoport 
(Kolozsvár), Nyisztor György Hagyományőr-
ző Táncegyüttes (Méhkerék, Magyarország), 
Ördögborda Néptáncegyüttes (Balánbánya), 
Bojzácska Néptánccsoport (Csíkkozmás), 
Bojzás Néptánccsoport (Csíkkozmás). A 19 
órától kezdődő gálát megelőzően 14 órától a 
szervezők, illetve a vendég-néptánccsoportok 
közös munkaműhelyen vesznek részt, amely-
nek kertében sor kerül Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című művének András-napi 
mulatságot leíró jelenetének értelmezésére is, 
illetve a résztvevők megpróbálják ezt táncban 
feldolgozni. A rendezvény támogatói: Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatala, Csíkkozmás 
Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturális Központ, Viridis 
Egyesület – Csíkszentmárton, Communitas 
Alapítvány.

Katalin-napi műsoros est
Szombaton 19 órától a csíkszentkirályi 

kultúrotthonban hagyományos Katalin-
napi műsoros estre és bálba látogathatnak 
a mulatni vágyók. A kétórás műsor keretén 
belül Dezső Tibor a székely népviseletről 
tart előadást, fellép a csíkmadarasi Antal 
család, majd a Juhelhányástól a juhösszesze-
désig (Fülöpke visszatér) című produkciót és 
az Eltáncolt cipellők mese-táncjátékot láthat-
ják. Fellépnek a négy korosztályt (több mint 
100 néptáncost) felölelő csíkszentkirályi 
néptánccsoportok. Közreműködik: Gáborné 
Csiszer Anna. Koreográfusok: Gábor Dénes 
és Hozó Levente.

www.parapista.com

– Mi történt, kisasszony, hogy már nem látogatja a bátyja?
– Gondolom, új húgot talált magának...

Csűrdöngölő

A hagyományos Katalin-napi bá-
lok a legjobb alkalmat nyújtják 
az idei második, összesen hu-

szadik Csűrdöngölő, gyermek- és ifjúsági 
néptánctalálkozó megtartására. A rendez-
vény holnap a csíkszeredai Városi Művelő-
dési Házban délelőtt 11 órakor szakmai 
megbeszéléssel kezdődik, amelyen oktatók, 
szervezők és támogatók értékelik ki a múl-
tat és tervezik a jövőt.

Az ünnepértékű rendezvényt a szerve-
zők szeretnék most még ünnepélyesebbé 
tenni. Ezt szolgálja az este 6 órakor nyíló 
kiállítás az elmúlt évek fotóiból, illetve ve-
títés az elkészült filmekből. Az esemény 
Katalin-bálnak beillő táncházzal zárul, ahol 
nemcsak a sok táncos gyerek és ifjú, de ha-

gyományainkat tisztelő, azok éltetésének 
szükségességét valló minden érdeklődő, 
akár jövőbeli társszervező, támogató is szí-
vesen látott. 

Szervezők: az András Alapítvány és Har-
gita Megye Tanácsa.  Házigazda: a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes. Az ese-
ményt a Bethlen Gábor Alap támogatja.

A Kele Könyvvár heti ajánlata

Szeretettel a Nagyitól

Ki ne emlékezne a nagyi által sütött süteményekre, 
amelyeknél nincs jobb a világon? A könyv olyan re-
cepteket tartalmaz, melyek nélkül nem telhetnek el 

ünnepnapok, családi összejövetelek, vagy egy vasárnapi ebéd. 
Így a megszokott hagyományos, házias ízekkel mi is bármi-
kor kedveskedhetünk családtagjainknak, barátainknak, ezzel 
felidézve a nagymamák által sütött kedvenceket és a finom 
falatokat, melyek sütés közben belengik a konyhát. A könyv-
ben nemcsak a sütemények látványos fotóit láthatjuk, hanem 
azokat a lépéseket is, melyek segítséget nyújtanak az elkészí-
téshez, ezért akik kevésbé jártasak a sütés fortélyaiban, azok is 
bátran nekifoghatnak. 

A könyv 112 oldal, keménykötéses, ára 33 lej. Megvásárol-
ható a Kele Könyvvár üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 20. szám).


