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Péntek
Az év 298. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 67. Napnyugta ma 18.23-kor, 
napkelte holnap 8.08-kor. 

Isten éltesse 
ma Simon, holnap Nárcisz, vasárnap pe-

dig Alfonz nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Simeon rövidüléseként 

létrejött Simon jelentése: meghallgattatás. A 
görög eredetű Nárcisz jelentése: a virág maga. 
A germán eredetű Alfonz jelentése: nemes, 
készséges, harcra kész. 

Október 28-án született 
1947. Horváth Károly / Charlie énekes, 

rockzenész 
1955. Bill Gates amerikai szoftverfejlesz-

tő, üzletember 
1963. Eros Ramazotti olasz popénekes 
1967. Julia Roberts Oscar-díjas amerikai 

színésznő 

Október 28-án halt meg 
1928. Forberger Vilmos festő 
1968. Németh Antal rendező, színház-

igazgató, színháztörténeti író 
1973. Gyurkovics Mária Kossuth-díjas 

opera- és hangversenyénekesnő, kiváló művész 

fogadóóra

Csíkszentimrén és Csíkszentkirályon tart 
fogadóórát október 31-én, hétfőn Korodi 
Attila parlamenti képviselő. Csíkszentimrén a 
képviselő 12 órától, Csíkszentkirályon 13 órá-
tól fogadja a lakosokat, mindkét településen a 
helyi polgármesteri hivatalban.

 szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Gyi mes-
középlokon a 370–676. szám alatt és Hideg-
ség-patakán a 679–1650. szám alatt.

fogászati ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Zoltay Veronika tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Kossuth Lajos u. 41/1. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. ifj. Mózes Gyula a Hársfa 
sétány 5/1. szám alatt fogadja a betegeket.
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– Hallja-e, vigyázzon jobban! Engem hat gyermek vár otthon!
– Nézze, uram, hat gyereke van, és még maga mondja nekem, hogy vigyázzak?!

programajánló

Villámcsődület Csíkban
Ma 15 órától Csíkszeredában, a Tulipán 

Nagyáruház előtti téren a Három Hegy Ifjú-
sági Egyesület az Év Fája verseny lezárásának 
utolsó mozzanataként spontán utcai táncra 
(flash mob) hívja az érdeklődő közönséget. 
A villámcsődület mindenki számára nyitott, 
bárki bekapcsolódhat a zenés játékba, melynek 
célja a Vágási Tölgyre való szavazás ösztönzése. 
A verseny ma éjfélkor zárul, szavazni a www.
evfaja.ro címen lehet. A tét 3000 lej (fődíj), 
amelyből a fiatalok egy játszótérrel díszített 
parkot szeretnének létrehozni.

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket vetí-

tik a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19, 
szombaton 20, illetve vasárnap 15 órától az 
Avatar című filmet. A Clash of the titans című 
filmet szombaton 16, míg vasárnap 18 órától 
vetítik. A My bloody valentine című filmet ma 
17, szombaton 18 és vasárnap 20 órától. A 
Legend of the guardians című filmet szomba-
ton 12, vasárnap pedig 10 órától tűzték mű-
sorra. A Coraline című filmet szombaton 10 és 
vasárnap 12 órától láthatják a mozirajongók. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. 

Zongoraest
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház és a 

Székelyföldi Filharmónia közös szervezésében 
tart Zongoraestet Răzvan Dragnea (Bukarest) 
Székely ud var hely Polgármesteri Hivatalának 
Szent István-termében ma 18 órától. Az elő-
adásra érvényesek a kiváltott bérletek. Jegyek 
vásárolhatók a Művelődési Ház pénztárá-
nál vagy előadás előtt a helyszínen. Răzvan 
Dragnea számos kitüntetés és díj birtokosa, 
Kínában, Franciaországban, Olaszországban, 
Dél-Afrikában, Portugáliában, Magyarorszá-
gon lépett fel és szerzett hírnevet a román zon-
goraművészetnek.

hétvégi túrák

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Dél-Hargita-hegységbe 
szervez túrát, melyre minden túrázni vágyót 
szívesen lát. Útvonal: Csíkszereda – Lege-
lődomb – Kárász-feje – Kiság-patak völgye 
– Csíkszereda. Indulás: vasárnap délelőtt 9 
órakor a Mikó-vár előtti térről. A túrán csak 
előzetes beiratkozással lehet részt venni. Beirat-
kozni a 0745–107618-as telefonszámon lehet 
szombaton este 9 óráig. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki 

szakosztálya szombaton vasúttörténeti ke-
rékpártúrát szervez a Karakó-völgyhídoz. 
Útvonal: Csíkszereda – Csíkszépvíz – 
Szentmihály – Ajnád – Lóvész, – Kar-
akó-viadukt – Egyeskő – vissza a Gyimesi-
tetőig – Csíkszépvíz – Csíkszereda. Indulás 
szombaton reggel 10 órakor a Márton Áron 
Gimnázium sarkától. Szükséges: meleg, az 
évszaknak megfelelő viselet, jó állapotban 
levő kerékpár (nem feltétlenül hegyibicikli), 
lámpa, ajánlott a bukósisak viselése. A túrá-
ra bejelentkezni a 0746–999235-ös telefon-
számon lehet (Erőss Árpád).

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Könyvbemutató

www.parapista.com

Aszabadkőművesek tevékenységével 
kapcsolatban nem kevés mende-
monda kering, történelemformáló 

szerepük megítélése is megosztja a közélet 
iránt érdeklődőket. Kevesen tudják, hogy a 
szabadkőművesség magyarországi, 1920-as 
betiltásának és a szabadkőműves iratarchí-
vum kutathatóvá tételének köszönhetően 
biztos információink is lehetnek a világot be-
hálózó titkos társaság Trianon előtti, minket 
is érintő tevékenységéről. Raffay Ernő volt az 
első történész, aki élt a lehetőséggel, tanulmá-
nyozta a hiteles forrásokat és a témában két 
könyvet is megjelentetett, az első a Szabad-
kőművesek Trianon előtt címet viseli, a má-
sodik a Harcoló szabadkőművesség – Harc 
a katolikus egyház ellen címen jelent meg. 
E két könyv bemutatóját Csíkszeredában, a 
Városi Művelődési Ház Hunyadi László-ka-
maratermében szerdán este 7 órától tartják.

Banner Zoltán: Kákonyi Csilla.
Élet-Jelek, 4.

Kákonyi Csilla életművét korunk egyik legau-
tentikusabb tanújává avatja a székelyföldi táji és 
társadalmi környezetbe átplántált, illetve abból 

sugárzó életszeretet. A szín- és formaemlékek dús vege-
tációja, a rembrandti feszültségű portrék, a titokzatos 
abszurditások megdöbbentően jelentéses esztétikai él-
ménnyé minősítik át a drámai életérzést. Teremtés-han-
gulatú látomásokkal keresi azt a festői közeget, amelyben a 
megalázott emberi méltóságot visszahelyezheti jogaiba.

A könyv terjedelme 42 oldal + 66 színes melléklet, 
kötött, ára: 65 lej. A könyv megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB0152007505270001.


