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Hétfő
Az év 290. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 75. Napnyugta ma 18.29-kor, 
napkelte holnap 7.34-kor. 

Isten éltesse 
Hedvig nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Hedvig jelentése: harc. 

Október 17-én történt 
1931. Adócsalásért elítélték Al Capo-

nét, minden idők egyik leghíresebb ameri-
kai gengszterét.

Október 17-én született 
1803. Deák Ferenc államférfi, politikus
1915. Arthur Miller amerikai drámaíró

Október 17-én halt meg 
1849. Fryderyk Chopin lengyel zene-

szerző 
1932. Varsányi Irén színésznő 

felhívás

Október 15-én Dánfalván tartottak gyász-
misét dr. Zielinski Róbertért, a Romániai Bá-
lint Társaság alapító tagjáért. 30 évig dolgozott 
körorvosként Dánfalván. 14 bálintos kollégája 
vett részt a misén, majd az azt követő Bálint-
csoporton, ahol elhatározták: mostantól e cso-
port viseli nevét. Csoportvezetőjük Moldován 
Csilla doktornő. Rendszeres találkozói min-
den hónap harmadik csütörtökén 19 órától 
lesznek a csíkszeredai Harolt cég székhelyén. 
Várják mindazok csatlakozását, akik szerették 
Róbertet, ápolni kívánják emlékét és tagjaivá 
szeretnének válni e csoportnak.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 7 közúti balesetben 11 
sérült személyhez és egy végzetes kimenetelű 
balesethez, 2 munkabalesethez, 2 infarktusos 
esethez, 13 agyvérzéshez, 24 szívbeteghez, 
31 magas vérnyomásos esethez, 10 csonttö-
réshez, 7 testi sértéshez, 38 különböző trau-
mához, 5 asztmás és 2 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták 
a sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 
18 szülés, 18 ájulás, 13 ittas állapot, 6 kómás 
állapot, 16 nehéz légzés, 5 rángógörcs, 1 ön-
gyilkossági eset és 1 öngyilkossági kísérlet, 
2 égési sérülés, 1 kutya- és 1 disznóharapás, 
16 pillanatnyi elmezavar, 2 gyógyszer- és 1 
alkoholmérgezéses eset, 2 felső tápcsatornai 
vérzés, 23 lázas állapot, 1 májgyulladásos eset, 
illetve 9 hasmenés esetén. A múlt héten ösz-
szesen hét halottat jegyeztek.
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para

– Halló, tessék! Cipőbolt!
– Jaj, bocsánat, eltévesztettem a számot...

– Semmi baj, hozza csak vissza, majd kicseréljük.

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a héten, október 17–23. között a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): szerdán 19, csütörtökön 17, 
pénteken 19, szombaton és vasárnap 20 órától 
az Avatar című filmet. A Final destination 
4. részét ma 16 órától, holnap 20 órától vetítik. 
A The last airbender című filmet ma 20, hol-
nap 16, pénteken 17, szombaton 18, vasárnap 
pedig 15 órától tűzték műsorra, míg  a Piranha 
című filmet ma és holnap 18 órától láthatják, 
csütörtökön 20, szombaton 16 és vasárnap 18 
órától. A Shrek 2 mesefilmet szerdán 17 órától, 
szombaton 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.

Képzés nőknek
A KALOT Egyesület újabb három hó-

napos közösségélmény-alapú képzést indít 
lányok, nők, asszonyok számára. A három 
hónapon át tartó, heti 2 órás foglalkozások 
során az érdeklődők számos olyan témakörbe 
(lelkiség, pszichológia, gyermeknevelés, de-
korációs technikák, öltözködés, lakberende-
zés stb.) nyerhetnek bepillantást, ami szebbé 
és könnyebbé teheti a mindennapi életveze-
tésüket. Érdeklődni és jelentkezni október 
29-ig lehet a 0740–579779-es telefonszá-
mon vagy az iroda@kalot.ro e-mail címen (a 
helyek száma korlátozott).

Ingyenes szakképzés
Hargita Megye Tanácsa és annak kulturális 

alintézményei kétnapos szakmai képzést szer-
veznek csíkszeredai, székelyudvarhelyi és 
gyergyószárhegyi helyszínekkel kulturális szak-
emberek és civilszervezetek képviselői számára. 
A képzés során az érintettek a következő témák-
ban mélyíthetik el ismereteiket: rendezvény-
szervezés, kulturális intézményvezetés, jogi 
kérdések, reklám, szervezeti kommunikáció 
és sajtókapcsolatok. A három Hargita megyei 
térségben különböző időpontokban szerve zik 
meg a képzést, így Csíkszeredában ok tó  ber 
20-án és 27-én, Székelyudvarhelyen októ-
ber 21-én és 28-án, míg Gyergyószárhegyen 
novem ber 25-én és 26-án. A képzésekre jelent-
kezni, illetve bővebb információkat igényelni a 
következő elérhetőségeken lehet: a csíkszere-
dai képzéssel kapcsolatban a Hargita Megyei 
Kulturális Központ székhelyén vagy a 0266–
372044-es telefonszámon, illetve a kultura@
ccenter.ro e-mail címen. A székelyudvarhelyi 
képzéssel kapcsolatban a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont székhelyén 
vagy a 0266–214440-es telefonszámon, illetve 
az office@hagyomany.ro e-mail címen, míg a 
Gyergyószárhegyen megszervezett képzéssel 
kapcsolatban a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központ székhelyén vagy a 
0266–364030-as telefonszámon, illetve a 
kastelylazar@gmail.com e-mail címen jelent-
kezhetnek az érdeklődők. A helyek száma kor-
látozott, túljelentkezés esetén a képzés résztve-
vőit a jelentkezési sorrend alapján választják ki 
a szervezők. A képzés végeztével a résztvevők 
oklevelet kapnak, amely szakmai továbbkép-
zésként elismertethető.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Évadnyitó táncház

A Köpice Néptánccsoport és a Virtus Egyesület 
évadnyitó táncházat tart ma 19 órától Csíksze-
redában, a Vizavi Clubban (a Borozda szom-

szédságában). Muzsikálnak: Román Hunor és barátai. 
A belépés ingyenes. Minden hétfőn ugyanebben az 
időpontban várják a szervezők a táncolni/kikapcso-
lódni vágyókat (egyik héten táncház, másik héten 
folkkocsma teszi színessé az estéket).

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Régiségek Csíkországból. 
Történelmi regék

Székelyföld múltjával, népi 
hagyományaival, népraj-
zával foglalkozó történet-

írók és néprajzosok munkáiban 
található tényszerű adatok, 
illetve történelmi regékre, száj-
hagyományokra való hivat-
kozások fölkeltették Kozma 
Mária érdeklődését, és – mint 
azt már történelmi regényei-
ből, elbeszéléseiből ismerjük – ezúttal arra 
vállalkozott, hogy ezeket a történeteket 
gyerekeknek mesélje el. A mesék forrása, 

kiinduló pontja mindvégig va-
lós, illetve bizonyíthatóan a nép 
körében élő/élt emlék. Törté-
neteivel nemcsak oktat, hanem 
arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk 
környezetünkre, vegyük észre, 
ismerjük meg a sokszor már csak 
a nevek mögött megbújó törté-
nelmi múltat.

A könyv terjedelme 56 oldal, 
melyből 16 oldal illusztráció, ára: 34 lej. A 
könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben.


