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Hétfő
Az év 283. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 82. Napnyugta ma 18.42-kor, 
napkelte holnap 7.25-kor. 

Isten éltesse 
Gedeon nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Gedeon jelentése: harcos, 

vágó, romboló. 

Október 10-én történt 
1872. Ferenc József uralkodó szentesítette 

a honvédségi Ludovika Akadémia tisztképző 
felállításáról szóló 1872:XVI. törvénycikket. 

Október 10-én született 
1813. Giuseppe Verdi olasz zeneszerző 
1861. Fridtjof Nansen Nobel-békedíjas 

norvég sarkkutató, zoológus, politikus 
1887. Huszti József klasszika-filológus, iro-

dalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus 
1892. Zsirai Miklós Kossuth-díjas nyel-

vész, akadémikus 
1923. Sándor Judit Kossuth-díjas opera-

énekes, érdemes művész, mezzoszoprán 

Október 10-én halt meg 
1857. Thomas Crawford amerikai neo-

klasszicista szobrász 
1979. Baló József Kossuth-díjas orvos, pa-

tológus, akadémikus 
2000. Farkas Ferenc Kossuth-díjas zene-

szerző, karmester, kiváló művész 

 mentős statisztika

Az elmúlt hét során 9 közúti balesetben 
12 sérült személyhez, 1 munkabalesethez, 
3 infarktusos esethez, 12 agyvérzéshez, 
16 szívbeteghez, 28 magas vérnyomásos 
esethez, 9 csonttöréshez, 4 testi sértéshez, 
42 különböző traumához, 7 asztmás és 4 
epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik 
a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 28 szülés, 19 
ájulás, 10 ittas állapot, 7 kómás állapot,  19 
légzéselégtelenség, 11 rángógörcsös eset, 2 
allergiás reakció, 7 felső tápcsatornai vér-
zés, 3 égési sérülés, 2 öngyilkossági eset, 
16 pillanatnyi elmezavar, 3 ételmérgezé-
ses eset, 49 lázas állapot, 1 kígyómarásos 
eset, illetve 4 hasmenés esetén. Nyilvános 
helyről 8 alkalommal riasztották a mentő-
szolgálatot. A héten összesen hét halottat 
jegyeztek.
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 – Hány órát alszol egy 
nap, Kázmérka? 
– Két-három órát.
– Jaj, de hát ez nagyon 
kevés!
– Mind az öt órán nem 
merek aludni.

programajánló

Német nyelv és kultúra klub
 Érdekes témákkal, nyitott közösséggel, 

jó hangulatban várják a német klubok mind-
azok érdeklődését, akik szeretnék bővíteni 
német szókincsüket, finomítani kiejtésüket, 
hasznos kifejezéseket elsajátítani, a német 
vidéket, konyhát, kultúrát közelebbről meg-
ismerni. Az október 26-án 17 óra 30 perc-
től kezdődő foglalkozásokat két – alap- és 
középfokú, valamint haladó társalgási szintű 
– csoportban tartják. Jelentkezni az iroda@
kalot.ro e-mail címen vagy a 0753–436021-es 
telefonszámon lehet október 25-ig,

Fellépési lehetőség 
Október 16-án tizedik alkalommal szer-

veznek Amatőr Ifjúsági Színjátszó Talál-
kozót Csíkvacsárcsiban. A találkozó célja, 
hogy fellépési lehetőséget teremtsen amatőr 
színjátszó csoportok számára, akik megoszt-
ják egymással tapasztalataikat, közösen hív-
ják fel a figyelmet az amatőr színjátszás fon-
tosságára. A rendezvényre színjátszó csopor-
tok 30-40 perces műsorral jelentkezhetnek. 
Bővebb információkat a vacsarcsi@gmail.
com e-mail címen vagy a 0741–077090-es 
telefonszámon lehet kérni. Jelentkezni a 
fent megadott elérhetőségek egyikén lehet 
legkésőbb a mai nap folyamán. A rendez-
vény Szervezői a Csíkajnádi Szent István 
Szervezet, illetve a Vacsárcsi Ifjúsági és Kul-
turális Egyesület. A rendezvény támogatói 
Hargita Megye Tanácsa és a Communitas 
Alapítvány.

Rendhagyó zeneóra
Bartók Béla születésének 130., a Kéksza-

kállú herceg vára című opera megírásának 
100. évfordulója emlékére Sebők Erzsébet 
és Sófalvi Emese Bartók-hegedűduókat ját-
szik holnap 17 órától Székelyudvarhelyen, a 
Bocskai István Református Közösségi Ház-
ban. A rendezvény keretében Zenei baran-
golás a férfilélek rejtelmei között – értsük meg 
a Kékszakállú herceg világát címmel tart ze-
nehallgatással egybekötött előadást László 
Judit zenetanár.

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

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19, hol-
nap 17, szerdán 19, csütörtökön 17, pénteken 
19, míg szombaton 20, illetve vasárnap 15 órá-
tól az Avatar című filmet. A The last airbender 
című filmet ma és pénteken 17 órától, szom-
baton 18, míg vasárnap 20 órától vetítik. A 
Piranha című filmet holnap és csütörtökön 20 
órától, míg szombaton 16 és vasárnap 18 órától 
tekinthetik meg. A Shrek 2 mesefilmet szerdán 
17, szombaton 12, vasárnap pedig 10 órától 
tűzték műsorra. A Bolt című mesefilmet pedig 
szombaton 10 és vasárnap 12 órától láthatják 
a mozirajongók. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

Karizmatikus találkozó
Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként 

tagjai mottóval Erdélyi Katolikus Karizma-
tikus Találkozó lesz október 15-én a csík-
szeredai Sportcsarnokban, melynek témája: 
A közösség. A program 9 órától kezdődik. 
Bővebb információ a www.ekkm.ro oldalon 
olvasható.

A kábítószer itt van testközelben!

A kábítószer itt van testközelben! 
Nem lehet divat a halál! cím-
mel tart előadást dr. Kurdics 

Mihály nyugdíjas rendőr-alezredes ma 
Gyergyószentmiklóson, a Művelődési Köz-
pont színháztermében, holnap Csíksze-
re dában, a Szakszervezetek Művelődési 
Há zában, csü törtökön Maroshévízen 

a Kemény János Szak középiskolában, 
Székelyudvarhelyen ok tóber 17-én a Már-
ton Áron Ifjúsági Házban, Szé kely ke-
resztúron pedig október 19-én a Sportcsar-
nokban. Az előadások diákok számára 12, 
míg tanárok és szülők számára 17 órától 
kezdődnek. Bővebb információk a 0266–
371772-es telefonszámon.

A székelyek rövid története  
a megtelepedéstől 1918-ig 

Eg yed Ákos népsze-
rű könyve a székelyek 
történetét vázolja fel a 

kezdetektől az 1918-as hata-
lomváltozásig. A szerző abból 
indul ki, hogy a székely törté-
nelem szerves része az általános 
magyar históriának Erdélybe 
ágyazottan. És azt a kérdést fe-
szegeti, hogy milyen tényezők-
nek tulajdonítható fennmaradásuk az ősi 
szállásterületen, hogyan őrizhették meg 
annak székely-magyar jellegét napjainkig, 
miközben Erdélyben a megyei magyarság 
régen kisebbségi, sőt szórványhelyzetbe 

jutott. Célja elérése érdekében 
a szerző különös figyelmet for-
dított a székely történelem sa-
játosságaira, mert ezekben vélte 
megtalálni azokat a történelem-
alakító erőket, amelyek végső 
soron meghatározták sikeres 
helytállásukat, s lehetővé tették, 
hogy a szállásterületet Székely-
földdé, hazává alakítsák.

A könyv terjedelme 324 oldal, kö-
tött, ára: 35 lej. A könyv megvásárol-
ható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB0152007505270001.

Csík Zenekar-koncert

Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelő-
dési Házában október 20-án 19 órától, Gyer-
gyószentmiklóson a Művelődési Központ nagy-

termében október 23-án 19 órától, Székelyudvarhelyen 
pedig a Művelődési Házban október 24-én 19 órától lép 
színpadra a Csík Zenekar.

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a


