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Péntek
Az év 286. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 79. Napnyugta ma 18.35-kor, 
napkelte holnap 7.30-kor. 

Isten éltesse 
ma Helén és Lívia, holnap Teréz és 

Terézia, vasárnap pedig Gál nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Helén nevünk a Heléna angol és fran-

cia formájából alakult ki, a latin eredetű 
Lívia jelentése: ólom színű, kékes. A görög 
eredetű Teréz jelentése: hőség, forróság, 
nyár, aratás, szüret és vadászat. A Teréz la-
tinos továbbképzéséből kaptuk a Terézia 
nevünket. A kelta–ír eredetű Gál jelenté-
se: kakas.

Október 14-én történt 
1805. Bonaparte Napóleon a jénai csa-

tában megverte a poroszokat. 

Október 14-én született 
1927. Sir Roger Moore brit színész 
1928. Angyal István munkás, építésve-

zető, az 1956-os forradalom mártírja 

Október 14-én halt meg 
1638. Gabriello Chiabrera olasz költő, 

műfordító 
1688. Joachim von Sandrart német fes-

tő, író és grafikus 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 
9–12 óra között dr. Boros Julianna 
Brigita tart fogorvosi sürgősségi ügye-
letet a Gyermek sétány 2/A/6. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. ifj. Mátyus Gyula a 
Nicolae Bălcescu utca 37. szám alatt fo-
gadja a betegeket.

káposztafesztivál

A Csíkcsicsói Várkőszikla Ifjúsági Szer-
vezet a hétvégén ötödik alkalommal szer-
vezi meg a hagyományos Gál-napi káposz-
tafesztivált Csíkcsicsóban. 

A rendezvény holnap este 9 órától ká-
posztabállal veszi kezdetét, a vasárnapi 
programban pedig sportvetélkedők, Csi-
visz-székház-átadás, illetve az állatorvosi 
rendelő avatása szerepel, valamint a Köpice 
Néptánccsoport ünnepi műsora.

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 

hargitanépe

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

www.parapista.com

para

– Jóska! Hajtsd azt a tehént a napra!
– Nem lehet, Pista bá!

– Métt?
– Met még csak a Holdon járt magunkfajta.

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket 

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

Karizmatikus találkozó
Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus 

Meg újulás országos találkozóját idén októ-
ber 15-én, szombaton tartják a csíkszeredai 
sportcsarnokban. A Találkozó mottója: „Ti 
Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai” 
(Kol 12,27). A reggel 9 órakor kezdődő talál-
kozó a közösség témája köré szerveződik. Az 
előadások során a Hollandiából érkező Gert 
Overmeer atya Közösségben Istennel témá-
ban értekezik, majd László Rezső ifjúsági lel-
kész azt vizsgálja, milyen lehet közösségben 
élni egymással. 17.15-től a zárószentmisén 
Tamás József püspök atya prédikációjának 
témája Közösségben az Egyházzal. Délután a 
fiatalok számára külön program lesz. A ta-
lálkozó részletes programját a www.ekkm.ro 
honlapon megtekinthetik.

dráMa – mai program
A Székelyudvarhelyen zajló dráMa kor-

társ színházi találkozó mai programja: 11 
órától Az évad legjobb drámái címmel tart 
értekezést Radnai Annamária, az SZDH 
társelnöke, 12 órától pedig dr. Ungvári Zrínyi 
Ildikó egyetemi tanár, kritikus Az egyetemi 
képzés szerepe a kortárs drámaírás fejlődésében 
című előadását hallgathatják meg. 17 órától 
beszélgetés lesz Szálinger Balázs költővel, drá-
maíróval a stúdióteremben, majd 18 órától A. 
P. Csehov De mi lett a nővel? című darabját 
tekinthetik meg a stúdiószínpadon. Rendező: 
Tóth Árpád. Az előadást közönségtalálkozó 
követi, majd OFF-programon vehetnek részt 
az érdeklődők, melynek keretében a Magyar 
Jazz Quartet koncertezik 20 órától a Stúdió 
Moziban. Holnap 12 órától A magyar drá-
ma fejlődése a klasszikustól a kortársig cím-
mel tart előadást Nagy András drámaíró, 19 
órától pedig Mihai Ignat Krízisek, avagy még 
egy szerelmi történet című darabját láthatják. 
Rendező: Roberta Popa Ionescu, melyet kö-
zönségtalálkozó és OFF-program követ. 21 
órától akusztikus koncert lesz a Kesh Zene-
karral a nagyszínpadon. Vasárnap 12 órától  
Lőkös Ildikó, az SZDH társelnöke A kortárs 
politikai színház lehetőségei címmel tart érte-
kezést, a 17 órától kezdődő OFF-programok 
pedig a következők lesznek: Puskás Győző 
műsora, melynek címe: Henry Sugar barátja 
– Roald Dahl történetei alapján írta és ren-
dezte Barabás Olga. 19 órától Matei Vişniec 
Kenyérrel a zsebben című előadását kísérhetik 
figyelemmel. Rendező: Patkó Éva. A darabok 
után közönségtalálkozó zárja a napot.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Versszínházi előadás

Az égre írj, ha minden összetört mottóval vers-
színházi előadáson emlékeznek Radnóti Mik-
lósra Székelykeresztúron szombaton 18 órától 

a Zeyk Domokos Iskolaközpontban. Az est előadói: 
Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere és Tóth 
Péter, a kunszentmiklósi VD ÁMK tanára, Radnóti-
díjas versmondó. Az est házigazdája: Balogh Mihály, 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugal-
mazott főigazgatója. 

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

A székelyek rövid története...

Egyed Ákos népszerű 
könyve a székelyek tör -
ténetét vázolja fel a kez-

detektől az 1918-as ha talom-
változásig. A szerző abból indul 
ki, hogy a székely történelem 
szerves része az általános magyar 
históriának Erdélybe ágyazot-
tan. És azt a kérdést feszegeti, 
hogy milyen tényezőknek tu-
lajdonítható fennmaradásuk az ősi szállás-
területen, hogyan őrizhették meg annak 
székely-magyar jellegét napjainkig, miköz-
ben Erdélyben a megyei magyarság régen 
kisebbségi, sőt szórványhelyzetbe jutott. 

Célja elérése érdekében a szerző 
különös figyelmet fordított a 
székely történelem sajátossága-
ira, mert ezekben vélte megta-
lálni azokat a történelemalakító 
erőket, amelyek végső soron 
meghatározták sikeres helytál-
lásukat, s lehetővé tették, hogy 
a szállásterületet Székelyfölddé, 
hazává alakítsák.

A könyv terjedelme 324 oldal, 
kötött, ára: 35 lej, megvásárolha tó a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó üz le-
teiben. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB0152007505270001.


