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Szerda
Az év 278. napja, a hátralévő napok szá-

ma 87. Napnyugta ma 19.18-kor, napkelte 
holnap 6.52-kor. 

Isten éltesse 
Aurél nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Aurél jelentése: ara-

nyos. 

Október 5-én történt 
1921. Londonban angol írók megalakí-

tották a Nemzetközi Pen Clubot. 
2004. Az Európa Tanács strasbourgi 

parlamenti közgyűlése figyelmeztetésben 
részesítette Szerbiát az elharapódzott vaj-
dasági magyarellenes atrocitások miatt. 

Október 5-én született 
1609. Paul Fleming német költő, a XVII. 

század egyik legeredetibb német lírikusa 
1713. Denis Diderot francia filozófus, 

író és esztéta, a francia felvilágosodás ki-
emelkedő alakja 

1936. Václav Havel cseh író, politikus, 
1989–2003 között államfő 

Október 5-én halt meg 
1864. Madách Imre drámaíró, író, köl-

tő, publicista, akadémikus 
1926. Jászai Mari színésznő 
2008. Marton László Kossuth- és Mun-

kácsy-díjas szobrászművész, kiváló művész 

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügy-
feleit, hogy ma és holnap 9–15 óra között 
javítások miatt szünetel a Harvíz által szol-
gáltatott vízellátás Csíkszentsimonban. A 
vízellátás újraindításakor a víz zavarossága 
átmenetileg megemelkedhet. Továbbá érte-
sítik ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, rek-
lamációt a nap 24 órájában a 0758–770040-es 
számon fogadnak.

*
Javítási munkálatok miatt szünetel az 

áramszolgáltatás ma 8–15 óra között Csík-
mindszenten a 39–72., a 83–114. és a 341–
365. szám alatt.

megemlékezés

Holnap 18 órától a székelykeresztúri 
Mol nár István Múzeumnál megemlékezést 
tartanak az 1848–49-es szabadságharc Ara-
don kivégzett 13 vértanú tábornokának tisz-
teletére.

miben segíthetünk? 

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja a Maros Megyei Nyug-
díjpénztár igazgatója, Morent Ilona, aki a hall-
gatói kérdésekre is válaszol a 0265–307777-es 
vagy a 0365–424433-as telefonszámokon, 
illetve a 0755–044519-es SMS-számon, va-
lamint kérdezhetnek a mibensegithetunk@
radiomures.ro e-mail címen is. Műsorvezető: 
Agyagási Levente. 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

www.parapista.com

para

– Ezt az új gépet három műszakban használják?
– Igen, egy műszakban dolgozunk rajta, kettőben javítjuk.

programajánló

Családi nap 
A Csíki Székely Múzeum különleges ka-

landra hívja a közösen tanulni, szórakozásra, 
kikapcsolódásra vágyó látogatókat október 
8-án, szombaton a zsögödi Nagy Imre Ga-
lériába. A csíkszeredai múzeum idén első 
alkalommal csatlakozik a magyarországi kez-
deményezésű Múzeumok Őszi Fesztiválja 
rendezvénysorozathoz, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. A rendezvény minden 
korosztály számára alkalmat kínál arra, hogy 
Nagy Imre festő életművét, alkotásának hely-
színét, a szülőházát, a róla szóló filmeket, ki-
adványokat egy helyen láttassa. A rendezvény 
programjában (10 órától) a művész életét 
bemutató filmek, családi programok, gyer-
mekelőadás, családi vetélkedő, múzeumpeda-
gógiai foglalkozások, tárlatvezetés, a művész 
életét felelevenítő emlékidéző beszélgetés sze-
repel. A belépés ingyenes, de vigyél magaddal 
egy képet, képeslapot vagy emléktárgyat, ami 
Nagy Imrét vagy a festő környezetét juttatja 
eszünkbe!

Táncházprogram
Folytatódik Székelyudvarhelyen az Ud-

varhely Táncműhely, az Örökség és a Ziccer 
egyesületek közös táncházprogramja: az első 
alkalom holnap este 20 órától lesz. A muzsi-
kát ifj. Sipos Dezső és zenekara szolgáltatja. A 
táncház kezdetén vajdaszentiványi táncokat 
lehet tanulni Oláh Hilda és Boros Béla hiva-
tásos táncosok jóvoltából. A hölgy résztve-
vőknek tanácsos vászon zsebkendőt hozniuk 
magukkal. Helyszín: a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Ház alsó szintje. A beugró felnőt-
teknek 8, diákoknak kedvezménnyel 5 lejbe 
kerül. 

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19, 
holnap 17, pénteken 19, szombaton 20, illetve 
vasárnap 15 órától az Avatar című filmet vetí-
tik. Az Aliz csodaországban című filmet pén-
teken 17 órától, szombaton 18, míg vasárnap 
20 órától vetítik. A Final destination 4. részét 
csütörtökön 20 órától láthatják, szombaton 
16, vasárnap pedig 18 órától. A Yogi Beart 
ma 17, míg szombaton és vasárnap 12 órától 
tűzték műsorra. A Toy story 1-et szombaton 
és vasárnap 10 órától láthatják. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon. 

Fotótárlat
Pénteken 18 órától nyílik Márton Árpád 

csíkszeredai festőművésznek kiállítása a sepsi-
szentgyörgyi Gyárfás Jenő-képtárban.

autóbusz Marosvásárhelyre

Az erdélyi magyar politikai szervezetek 
közösen emlékeznek meg Marosvásárhelyen 
október 6-án az aradi, valamint a marosvásár-
helyi székely vértanúkról. Csíkszeredából hol-
nap délután egy órától a Csíki Játékszín elől 
az EMNT autóbuszt indít Marosvásárhelyre. 
Jelentkezni előzetesen a 0762–248667-es tele-
fonszámon lehet. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Drakula árnyéka

Holnap 18 órától a Drakula árnyéka 
– A romániai forradalom kitöré-
sének valódi története című doku-

mentumfilmet vetítik a Sapientia Tudo-
mányegyetem nagyaulájában. Ezt követően 
Szőczi Árpád, a film rendezője és William 
Totok berlini újságíró ismertetik az új infor-
mációkat, amelyekhez az CNSAS levéltár 
iratainak böngészése közben hozzájutottak, 
és a közönség soraiból érkező kérdésekre is 
válaszolnak. A vetítés és közönségtalálkozó 
a Csíki Székely Múzeum és a Sapientia – Er-
délyi Magyar Tudományegyetem együtt-
működésében valósul meg. A film megte-
kintése ingyenes. 

A dokumentumfilm hátborzongató hi-
degháborús eseményeket tár fel a romániai 
forradalom 1989. december 15-i kirob-
banásáról, amikor Tőkés László temesvári 
lelkész hívei a templom köré gyűltek, hogy 
védelmet nyújtsanak számára a román tit-
kosrendőrség, a rettegett Securitate ellen..., 

azonban eddig csak a beavatottak tud-
ták, hogy az események sorozata való-
jában egy Montrealból irányított titkos 
küldetéssel indult.

Egyed Ákos: Erdély 1848–1849

Egyed Ákos akadémikus nagy sikerű törté-
nelmi munkájának célja az 1848. évi er-
délyi események áttekintése, a forradalom 

sajátosságainak felmutatása, 1849 szabadsághar-
cának ismertetése. Azt kutatja, hogy Erdély kü-
lönböző nemzetei hogyan fogadták az európai 
forradalmaktól érkező impulzusokat, s milyen 
programot fogalmaztak meg megújulásuk ér-
dekében. A könyv terjedelme 640 oldal Ára: 56 
lej. A könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben.


