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Csütörtök
Az év 279. napja, a hátralévő napok szá-

ma 86. Napnyugta ma 18.50-kor, napkelte 
holnap 7.20-kor. 

Isten éltesse 
Brúnó és Renáta nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
Az ófelnémet eredetű Brúnó jelentése: 

barna, barnamedve, míg a latin eredetű Re-
náta jelentése: újjászületett. 

Október 6-án történt 
Az aradi vértanúk nemzeti emléknapja 

– Az 1848–49-es szabadságharc végét je-
lentő világosi fegyverletétel után a császári 
haditörvényszék ítélete alapján Aradon ki-
végezték a magyar honvédsereg 12 táborno-
kát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba. E napot a magyar 
kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá 
nyilvánította. 

Október 6-án született 
1289. I. Vencel/III. magyar és cseh király 
1914. Thor Heyerdahl norvég régész és 

néprajzkutató 

Október 6-án halt meg 
1892. Lord Alfred Tennyson angol költő, író 
1977. Kormos István kétszeres József At-

tila-díjas író, költő, műfordító 

terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány szeretettel 
ajánlja segítségét alkohol-, drog-, gyógy-
szer-, nikotin-, játékfüggő férfiak és nők, 
valamint családtagjaik számára: rövid (12 
napos) vagy hosszú (3-9 hónapos) terápiás 
programok formájában. A legközelebbi, 12 
napos terápiás program november 7–18. 
között lesz. Jelentkezési határidő: november 
1. Részletek: www.bonuspastor.ro, vagy a 
0723–779378-as telefonszámon.

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfele-
it, hogy ma 9–15 óra között javítások miatt 
szünetel a Harvíz által szolgáltatott vízellá-
tás Csíkszentsimonban. Továbbá értesítik 
ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, reklamá-
ciót a nap 24 órájában a 0758–770040-es szá-
mon fogadnak.

az egészséges életmódról

Magyarországi előadók értekeznek ma 
délután hattól a székelyudvarhelyi Gondűző 
Szállodában azokról a termékekről, amelyek-
ben megtalálható az alaszkai vad áfonya és a 
Sockeye lazac is. Kutatók jöttek rá, hogy az 
alaszkai Tlingit (kling-kit) törzs tagjai kiváló 
egészségnek örvendenek, nyelvükben nem 
létezik szó a szívbetegségre, rákra, cukorbe-
tegségre. A törzs étrendjében rendszeresen 
ott van az alaszkai vad áfonya és a Sockeye 
lazac is, amelyek a világon jelenleg egyik 
legjobb tápértékkel rendelkező élelmiszerek 
közé tartoznak.
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– Állj meg! Állj meg!
– Álljon meg maga! Magát nem kergetik!

programajánló

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 

Hargita Megyének elnevezésű programja ke-
retében ad koncertet a Csíki Kamarazenekar 
Kamaraegyüttese Csíkszentsimonban, a helyi 
kultúrotthonban vasárnap 18 órától. Fellépők: 
Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének; 
Szabó Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok; 
Kovács László – hegedű, ének; Kovács Éva – 
hegedű; Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, 
ének; Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör Árpád 
– nagybőgő, ének. Műsoron:  magyar főúri 
zene a XVI. századtól napjainkig. A belépés 
díjtalan.

Örökség
Sikeres magyarországi turné után, amely 

során hat településen nyolc előadást tartott, 
többek között Budapesten a Nyílt hét a Ha-
gyományok Házában program vendégeként 
és Cegléden a Kossuth Toborzó ünnepséget 
megnyitó meghívottként, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes ismét az itthoni kö-
zönségnek mutatja be Örökség című műsorát. 
Ditróban, a művelődési házban vasárnap 
este 6 órakor lép színpadra az együttes Har-
gita Megye Tanácsának Tánc a megyének 
programja keretében. A jegyek ára 10 lej, 
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 5 lej.

Csaba Királyfi Népfőiskola
Szombaton 10 órától a Csaba Királyfi 

Népfőiskola előadásait új helyszínen, a szé-
kelyudvarhelyi Merkúr áruház rendezvényter-
mében lehet figyelemmel kísérni. Érdeklődni 
és jelentkezni a 0740– 918023-as telefonszá-
mon lehet vagy a  szekelypajzs@gmail.com 
e-mail címen. Honlap: www.szekelypajzs.org

Drakula árnyéka
Ma 18 órától a Drakula árnyéka – A ro-

mániai forradalom kitörésének valódi története 
című dokumentumfilmet vetítik a Sapientia 
tudományegyetem nagyaulájában. A doku-
mentumfilm hátborzongató hidegháborús 
eseményeket tár fel a romániai forradalom 
1989. december 15-i kirobbanásáról.

Véreskép 25 – túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület szombaton tartja a Véreskép 25 el-
nevezésű teljesítménytúráját, melyre minden 
érdeklődőt szívesen várnak. Útvonal: Csík-
szereda – Véreskép-emlékmű – Ágasbükk-te-
teje – Libidári-domb – Csíkszereda. Indulás: 
szombaton reggel 8.30-kor a készruhagyár 
előtti piactérről. A túrára pénteken 18 óráig 
lehet bejelentkezni a 0745–107618-as tele-
fonszámon.

Előadás
A honfoglalás előttől az Európai Unió 

utánig címet viselő előadássorozat kereté-
ben Wittner Mária 1956-os halálraítélt, 
parlamenti képviselő Az 1956-os magyar 
forradalom üzenete minden időknek címmel 
tart előadást Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának gyűléstermé-
ben holnap 18 órától. Az előadás keretében 
részletek láthatók a Hóhér, Vigyázz! című  
portréfilmből.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Erdélyi turné

Csík Zenekar 

Csíkszeredában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában október 20-
án 19 órától, Gyergyószentmiklóson 

a Művelődési Központ nagytermében októ-
ber 23-án 19 órától, Székelyudvarhelyen pe-
dig a Művelődési Házban október 24-én 19 
órától lép színpadra a Csík Zenekar.

Egy hónap falun

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház társulata az idei évad 
első bemutatójára hívja a közön-

séget. Az Egy hónap falun című, I. Sz. 
Turgenyev színműve Barabás Olga vendég-
művész rendezésében látható ma 19 órától, 
melyre érvényes a Tomcsa Sándor-bemuta-
tóbérlet. A darabot holnap ugyanazon idő-
pontban a Nyirő József-felnőttbérletesek 
tekinthetik meg. Fordította: Elbert János. 
Díszlet: Bartha József m. v. 

*
Az Egy hónap falun egy szép, értelmes 

élet utáni vágyakozás története. A színmű 
az emberi kapcsolatok hol kegyetlen és re-
ménytelen, hol örömteli, derűs igazságaiból 
szövi bájos cselekményét, és ezek mögött 
nagy, jelentős élmények rejtőznek, olyanok, 
amelyek alapvetően meghatározzák min-
den ember életét.

A turgenyevi kúria lakóinak története 
lényegében mindennapjaink története: 
viszonyaink és problémáink szövevényes 
kuszaságairól szól, reményeinkről és a len-
dületről, ahogy ezek beteljesítésének neki-
feszülünk; s aztán persze a kudarcról, vagy 
éppen ellenkezőleg, a szerencsés végkifejlet-
ről... Mániáinkról, ismétlődő gesztusaink-

ról, egyhangú csevegéseinkről és vitáinkról. 
Életünk kifürkészhetetlen rebbenéseiről.

Ezekről néha-néha jó mesélni, és lénye-
gében szembesülni is jó velük. Illetve hát 
nemcsak jó, hanem talán kell is. Mert ez egy 
lehetőség arra, hogy lényeges dolgokat tud-
junk meg magunkról és azokról, akik mel-
lett élünk. És ennél mi lehet fontosabb?

 Barabás Olga


