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Új helyszínen a nyerményautó
Egész héten Vásárhelyen „vendégeskedik” a Toyota Corolla

Vasárnapig a Jeddi úti Mer-
kúr előtt tekinthető meg az 
idei kiadású, 78 ezer lej ér-

tékű Toyota Corolla. Naponta 12-16 
óra között várjuk az olvasókat, ér-
deklődőket, akik kívül-belül meg-
csodálhatják az 1,6-os, benzines, 

130 lőerős járművet. A helyszínen 
az újságírókkal és az adminiszt-
rációs munkatársakkal is lehet ta-
lálkozni, beszélgetni, illetve elő is 
lehet fizetni a Székelyhon napilap-
ra.  A nyereményautót november 
4-étől Csíkszeredában tekinthetik

meg az érdeklődők. A Business 
felszereltségi szintű Toyota Corol-
lát az nyerheti meg, aki augusztus 
29. és december 10. között féléves
vagy egyéves előfizetést köt a Szé-
kelyhon napilapra. Előbbi 210 lej-
be, utóbbi pedig 420 lejbe kerül. Jó 
hír azoknak, akik az egyéves előfi-
zetés mellett döntenek, hogy a sor-
soláskor az ő nevük nem egy, ha-
nem három alkalommal kerül az
urnába. A második díj egy 12 990
lej értékű fűnyírótraktor, a har-

madik díj pedig egy kétszemélyes 
wellnesshétvége a szovátai Brădet 
Ensana Health Spában. Az újságra 
lapkézbesítőinknél, szerkesztősé-
günk és partnereink ügyfélszolgá-
latain, postán, illetve interneten 
is elő lehet fizetni a szekelyhon.
ro/fonyeremeny oldalon.

A héten a Jeddi úti Merkúr előtt 
tekinthető meg nyereményautónk, 
a 2019-es Toyota Corolla
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A fesztivál öt napon keresztül biz-
tosított változatos klasszikus 

zenei programokat az érdeklődők 
számára, a meghívott előadók idén 
Erdély, Magyarország, Norvégia 
és Németország elismert muzsiku-
sai voltak. Október 23-án, szerdán, 
Szőcs Botond, a fi atal kora ellenére 
európai (és nemcsak) elismertség-
nek örvendő zongoravirtuóz Fr. 
Chopin balladáit és prelűdjeit játszta 
a nagyérdeműnek. Csütörtökön Ba-
logh Ferenc udvarhelyi származású 
budapesti hegedűművész (a Nemze-
ti Filharmonikusok első hegedűse) 
kápráztatta el a közönséget virtuóz 
hegedűjátékával. Pénteken 20. szá-
zadi magyar zeneszerzők cselló- és 
zongoraművei címmel tartott ka-
maraestet Tokaji-Eikeset Krisztina 
(Norvégia), Brezóczki Gabriella (Né-
metország) és Czumbil Bernadette 
(Románia). Október 26-án Monica 
Florescu zongoraművész és Makcim 

Fernandez Samodaiev csellóművész 
tartott színvonalas szonátaestet.  

A fesztivál záróakkordja 
a vasárnapi vonószenekari 
hangverseny volt, melyen a 
Filharmónia vonószenekarát 
Kádár István marosvásárhe-
lyi származású hegedűmű-
vész (a budapesti Fesztivál-
zenekar művésze) és Máté 
Győző szentegyházi születésű 
brácsaművész (a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekara szólóbrácsása) tár-
saságában hallhatta a közönség.

Véget ért Őszi Zenei Kavalkád

A támogatóról
A nagy létszámú közönséget meg-
mozgató rendezvény megszer-
vezését Hargita Megye Tanácsa 
támogatta. (x)
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• Udvarhely újra klasszikus zenére hangolódott októ-
ber 23.és 27. között: szerdától vasárnapig került sor a
több éves hagyományra visszatekintő Őszi Zenei Kaval-
kád Fesztiválra – szám szerint a hetedikre – a Székely-
földi Filharmónia szervezésében.

Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet és az Orbán Balázs Intézet 
által életre hívott Orbán Balázs 
Akadémia keretében kerül sor 
Rácz János történész, a VERITAS 
Történetkutató Intézet tudomá-
nyos munkatársának 30 éve tör-
tént: 1956 1989-ben. Az ’56-os 
forradalom, mint a rendszervál-
tás katalizátora című előadására 
ma 18 órától a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium Nyírő 
József dísztermében (Márton 
Áron tér 4. szám alatt, a bentla-
kás épületében).

Áramszünet
Javítások miatt ma 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszolgál-
tatás Csíkszenttamáson a 194.–
207., a 372.–378., a 451.–467., 
a 471.–659., és a 684.–685-ös 
házszámok között. Hasonló 
okokból október 30-án 8 és 16 
óra között a községben nem 
lesz áramellátás a 207/A–272., 
a 355.–371., a 379.–430., és a 
468.–470.-es házszámok között.

Angol társalgási 
klub a KALOT-nál
A KALOT Egyesület angol társal-
gási klubot indít Csíkszeredá-
ban. A klubot angol anyanyelvű 
klubvezető irányítja, az érdekes, 
mindennapi társalgási témák 
mellett gyakoriak lesznek a világ 
különböző országaiból érkező 
vendégek is. A klub november 
5-én, 18 órakor kezdődik a 
KALOT Egyesület székhelyén 
(a Szék útja 147. szám alatt). 
Jelentkezni november 4-ig lehet. 
További információk: a 0758–
840279-es telefonszámon vagy 
a kepzesek@kalot.ro e-mail 
címen, 8-12 óra között.

Könyvbemutató
A Székelyudvarhelyi Magyar-
örmény Kulturális Egyesület 
Örmény klubjának vendége lesz 
Székely András Bertalan ma-
gyarországi művelődésszocioló-
gus, kisebbségkutató, a Határon 
Túli Magyarok Hivatalának 
osztályvezetője, aki a kedden 17 

órától a városi könyvtárban sor-
ra kerülő rendezvényen ismer-
teti a Tanulmányok a magyar-

országi bolgár, görög, lengyel, 
örmény és ruszin nemzetiségek 
néprajzából című kötetet.

Kovács János meghal
A Tomcsa Sándor Színház a 
dráMa 11. kortárs színházi 
találkozón mutatta be a Kovács 
János meghal című előadását, 
Zakariás Zalán rendezésében. 
Hatházi András művét három al-
kalommal tűzi műsorra a héten a 
társulat 19 órától. Október 29-én 
a Móricz Zsigmond diákbérle-
teseket, október 30-án a Fekete 
István diákbérleteseket, október 
31-én a Haáz Rezső bérleteseket
várják a nézőtérre. 

• RÖVIDEN

• Hétfőtől Marosvásárhelyen új helyszínre költözött
a Székelyhon napilap Lapozni főnyeremény! elne-
vezésű nyereményjátékának fődíja, a 2019-es me-
tálszürke Toyota Corolla.




