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Kedd
Az év 277. napja, az év hátralévő napjai-

nak száma 88. Napnyugta ma 18.54-kor, nap-
kelte holnap 7.17-kor. 

Isten éltesse 
Ferenc nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A francia–latin eredetű Ferenc jelentése 

francia. 

Október 4-én történt 
1883. Első útjára indult Strasbourgból az 

Alpokon át Isztambulig az első nemzetközi 
luxusvonat, az Orient expressz. 

Október 4-én született 
1570. Pázmány Péter katolikus főpap, 

esztergomi érsek, író 
1872. Schöpflin Aladár Kossuth-díjas író, 

kritikus, irodalomtörténész, műfordító, aka-
démikus 

1925. Kállai Ferenc Kossuth-díjas színész, 
kiváló művész, a Nemzet Színésze 

Október 4-én halt meg 
1582. Avilai Szent Teréz kasztíliai katoli-

kus szűz, egyháztanító 
1872. Vlagyimir Ivanovics Dal orosz író, 

nyelvész és etnográfus 
1992. Bay Zoltán magyar származású 

amerikai fizikus, akadémikus 

szünetel a gázszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 9–18 óra kö-
zött szünetel a gázszolgáltatás Tusnádfürdőn.

tallózó – Korunk

Hol tart ma Romániában 
a lótenyésztés, és melyek 
az ágazat jövőbeli kilátá-
sai? A Korunk októberi 
számának élén Kelemen 
Atilla országgyűlési kép-
viselő vallomásos írása 
olvasható: a lótenyésztés 
és a lovas sportok elköte-
lezett híveként kritikus, 

de bizakodó véleményt fogalmaz meg erről a 
témáról. Egészében véve optimista Bartha Ró-
bert, az állami ménesek vezérigazgatója is, aki 
a vele készült interjúban összefoglalja a hazai 
lóállomány alakulásának történetét az elmúlt 
két évtizedben, és vázolja az ágazat aktuális 
tennivalóit. További érdekes részletekre derül 
fény a téma három szakemberével (Bodó Imre, 
Bogdán Imre, Böjthe Barna) folytatott beszél-
getésekből. A lótenyésztésnek megvan a maga 
külön kultúrtörténete; ennek epizódjai villan-
nak fel összeállításunkban a görögöktől kezdve 
(Xenophón) a kora újkorig és a 19. századig, 
amikor a fajlovak sorsa összefonódott a verse-
nyek szervezésével (erről szól báró Ambrózy 
Lajos beszámolója angliai körútjáról). Két 
lovas elbeszélés mellett különösen érdekes ol-
vasmány Kányádi András esszéje a sakkjáték 
(és persze a huszár) áttételes jelenlétéről szép-
irodalmi művekben, valamint Madaras Péter 
írása, aki állatorvosi tapasztalatait osztja meg 
az olvasókkal.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, 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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, 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:
Mihály László

hargitanépe

www.parapista.com

para

– Hová lett a konyakom, Malvin?
– Hát kiöntöttem a kagylóba!

– Meg vagy te őrülve?
– De hát már nagyon öreg volt, az állt a címkéjén hogy 12 éves!

programajánló

Előadás
A Honfoglalás előttől az Európai  Unió 

utánig címet viselő előadássorozat keretében 
Wittner Mária 1956-s  halálraítélt, parlamen-
ti képviselő Az 1956-os magyar  forradalom 
üzenete minden időknek  címmel tart előadást 
a Csíkszereda  Megyei Jogú Város Polgármes-
teri  Hivatalának gyűléstermében pénteken 
18 órától. Az előadás keretében részletek lát-
hatók a Hóhér Vigyázz  című  portréfilmből.

Szülésfelkészítő és dúlaképzés
A Csíki Anyák Egyesülete szervezésében 

Vitos Marika szülésznő, az egyesület tagja 
a korábbi előadására érkezett visszajelzések 
alapján döntött úgy, hogy érdemes rendsze-
res szülésfelkészítőket tartania. A képzés ára 
150 lej. Érdeklődni a 0745–515223-as tele-
fonszámon lehet vagy e-mailen az aranyora@
yahoo.com címen. A képzések második hó-
napja folyamatosan zajlanak, legközelebb 
október 6-án indul csoport. Dézsi Réka 
magyarországi dúla november 4–6-án tart 
dúlaképzést azoknak a nőknek, akik úgy 
érzik, kísérőként szeretnének segíteni gyer-
meküket világra hozó asszonytársaiknak. A 
20 órás képzés ára 100 euró, amely magában 
foglalja a tankönyv és diploma árát is. Érdek-
lődni és jelentkezni Vitos Marikánál lehet a 
fenti elérhetőségeken. 

Magyar Jazz Quartet
Az 1986-ban alakult Magyar Jazz Quartet 

jubileumi koncertturnéra indul. Csíkszeredai 
koncertállomásukon, október 15-én 19 órá-
tól a Csíki Játékszín színpadán lépnek fel. A 
koncerteken elhangzó repertoár egyaránt áll 
a 25 év legsikeresebb szerzeményeiből, vala-
mint új kompozíciókból. Az együttes tagja: 
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Csepregi 
Gyula – szaxofon, Vasvári Pál – basszusgitár, 
Kőszegi Imre – dob.

Karizmatikus találkozó
Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként 

tagjai mottóval Erdélyi Katolikus Karizmati-
kus Találkozó lesz október 15-én a csíkszeredai 
Sportcsarnokban, melynek témája: A közösség. 
A program 9 órától kezdődik. Bővebb infor-
máció a www.ekkm.ro oldalon olvasható.

Quimby-koncert
A magyarországi Quimby együttes Szé-

kely udvarhelyen koncertezik a Siculus Ifjúsági 
házban pénteken 20 órától. Jegyárusítás: Ud-
varhelyi Fiatal Fórum (Kossuth Lajos utca 20. 
szám), Bagolyvár könyvesbolt (Márton Áron 
tér 2. szám), Mr. Music (Kossuth Lajos utca 3. 
szám). A jegyek ára elővételben 25 lej, a hely-
színen 30 lej.

gyermekneurológiai vizsgálat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
gyermekneurológusa, dr. Büki György ok-
tóber 12-én és 13-án vizsgálatra fogad gyere-
keket a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és 
Rehabilitációs Központba. Érdeklődni és idő-
pontot kérni a következő telefonszámo kon le-
het: 0732–500793, 0266–332100, valamint a 
www.korai.ro honlapon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Örökség Sikeres magyarországi turné után, 
amely során hat településen nyolc 
előadást tartott, többek között Bu-

dapesten a Nyílt hét a Hagyományok Há-
zában program vendégeként és Cegléden 
a Kossuth Toborzó ünnepséget megnyitó 
meghívottként, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes ismét az itthoni közönség-
nek mutatja be Örökség című műsorát.

Ditróban, a művelődési házban vasár-
nap este 6 órakor lép színpadra az együt-
tes Hargita Megye Tanácsának Tánc a 
megyének programja keretében. A jegyek 
ára 10 lej, gyerekeknek és nyugdíjasok-
nak 5 lej.

VI. Őszi Hadjárat

Hatodik alkalommal szervezi meg 
a hétvégén, október 7–10. kö-
zött az Őszi Hadjáratot Szent-

egyházán a helyi Hagyományőrző Hu-
száregyesület, amely az elmúlt évek alatt 
a Kis-Homoródmente egyik legnagyobb 
eseményévé nőtte ki magát. A program-
ról: pénteken 14–17 óra között fogadják 
a Huszárlaktanyán a vendégeket, 17 órá-
tól pedig szentmisével veszi kezdetét a 
rendezvénysorozat a szentegyházasfalvi 
római katolikus templomban, ezt kö-
vetően  koszorúzás lesz a világháborús 
emlékműnél, a millenniumi fasornál. 18 
órától vacsora, majd 19 órától kezdődik a 
gálaest a Gábor Áron Művelődési Ház-
ban, ahol a Huszáregyesület 15 évi tevé-
kenységét képekben mutatják be, melyet 
a huszárok és a Gyermekfilharmónia 
közös hangversenye követ. Szombaton 
8 órától van az indulás a toborzóútra – 
Szentkeresztbánya, Bányatelep, Pósfalu, 
Lövéte, Almás, (14 órától csatajelenetet 
láthatnak a Vargyas Lázon, majd ebéd 

az Asszonybosszantóban) Szeltersz-völgye, 
Maj zos, Felszeg, Templom tér. A toborzó 
után közös vacsora lesz a szentegyházasfalvi 
művelődési házban, majd reggelig tartó 
huszárbál.  Vasárnap 9.30-tól kismisét 
tartanak Szentegyházasfaluban, 11 órától 
pedig gyülekező a szelterszi gyakorlótéren, 
ahol főzőverseny, valamint lovasbemutató 
szórakoztatja a közönséget. 14 órától bog-
rácsozás, 16 órától kiértékelő és énekóra 
szerepel a programban. Hétfőn a délelőtti 
órákban búcsúznak a vendégektől. 


