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Kedd
Az év 291. napja, a hátralevő napok szá-

ma 74. Napnyugta ma 17.37-kor, napkelte 
holnap 6.27-kor. 

Isten éltesse 
Lukács nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Lukács jelentése Luciana 

tartományból való férfi. 

Október 18-án történt 
1552. Eger váránál Dobó István kapi-

tány vezetésével a védők visszavonulásra 
kényszerítették a török csapatokat. 

Október 18-án született 
1405. II. Pius (Enea Silvio Piccolomini) 

római pápa 
1777. Heinrich von Kleist német dráma- 

és prózaíró 
1894. Déry Tibor Kossuth-díjas író, mű-

fordító 
1926. Chuck Berry a rock and roll egyik 

megteremtője 
1927. George C. Scott Oscar-díjas ameri-

kai filmszínész 
1956. Martina Navratilova cseh születésű 

amerikai teniszezőnő 

Október 18-án halt meg 
1558. Habsburg Mária magyar királyné, 

II. Lajos felesége, később Németalföld kor-
mányzója 

1982. Radics Béla gitáros, énekes 
1987. Philip Levine amerikai fizikus, im-

munológus 

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): holnap 19, csütörtökön 17, 
pénteken 19, szombaton és vasárnap 20 órától 
az Avatar című filmet. A Final destination 4. 
részét ma 20 órától vetítik. A The last airbender 
című filmet ma 16, pénteken 17, szombaton 
18, vasárnap pedig 15 órától tűzték műsorra, 
míg  a Piranha című filmet ma 18 órától lát-
hatják, csütörtökön 20, szombaton 16 és va-
sárnap 18 órától. A Shrek 2 mesefilmet holnap 
17 órától, szombaton 12, vasárnap pedig 10 
órától tűzték műsorra. A Bolt című mesefilmet 
szombaton 10 és vasárnap 12 órától láthatják 
a mozirajongók. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.
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Vendégelőadás Csíkszeredában

www.parapista.com

para

– Uram, ez a százas már nincs forgalomban!
– Tegye csak el jóember, ez egy csodatevő százas – lám már meg is jött a szeme világa!

programajánló

Színház
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társula-

tának előadásában holnap 12.30-tól a Min-
dennapi varázslatok című darabot láthatják 
a gyerekek. Az előadásra a Micimackó-bérlet 
érvényes. 

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,

Csík Zenekar-koncert
Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelő-

dési Házában október 20-án 19 órától, Gyer-
gyószentmiklóson a Művelődési Központ 
nagytermében október 23-án 19 órától, 
Székelyudvarhelyen pedig a Művelődési Ház-
ban október 24-én 19 órától lép színpadra a 
Csík Zenekar.

Az ősz színei – pályázat
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csík-

szeredai Tanulók Háza közösen meghirdeti 
a III. Diák fo tó pá lyázatát általános és közép-
iskolás diákok számára Az ősz színei témakör-
ben. A pályamunkákat digitális formátum-
ban október 24-ig küldhetik be a jelentke-
zők. A beérkező fotókat szakmai zsűri fogja 
elbírálni, fi gyelembe véve az alapötletet és a 
kivitelezést. Pályázhatsz, ha: szeretsz fotóz-
ni; ha Hargita megyei (általános iskolás vagy 
középiskolás) diák vagy; ha küldesz egy vagy 
max. négy képet Az ősz színei témában, a 
cstit_fotopalyazat@yahoo.com e-mail címre 
(.jpg formátumban, minimális méret: 3 mp – 
1900 x 1400); ha kitöltöd a jelentkezési lapot, 
ami az alábbi linken érhető el: https://docs.
google.com/a/cstit.ro. A jelentkezési lapban 
megadott címek egyezzenek az e-mailben 
elküldött képek megnevezéseivel, de megké-
rünk, ne használjatok ékezeteket csak az űr-
lapban. Díjak: I. díj: 150 lej értékű könyvutal-
vány; II. díj: 100 lej értékű könyvutalvány; 
III.  díj: 50 lej értékű könyvutalvány. További 
információkat a 0743–518023-as telefonszá-
mon vagy a cstit_fotopalyazat@yahoo.com 
e-mail címen lehet kérni.

közlemény

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, 
hogy a tagsági díj kifizetése, illetve kapcso-
lattartás céljából forduljanak Kelemen Hu-
nor parlamenti képviselő irodájához (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 8. szám, I. eme-
let, telefon: 0266–311836, naponta 9–15 
óra között).

*
Kelemen Hunor parlamenti képviselő iro-

dájában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 8. 
szám, telefon: 0266–311836, 0743–663590) 
vásárolható székely zászló, magyar zászló, Sic-
matrica és Székelyföld-térkép.

HMKK-fotótábor

Huszonnegyedik fotótáborát szer-
vezi meg október 22−28. között 
a Hargita Megyei Kulturális Köz-

pont (HMKK) a Homoródalmási Pol-
gármesteri Hivatallal együttműködve. A 
Hargita Megye Tanácsa keretében működő 
intézmény táborában hét fotográfus örökí-
ti meg a homoródalmásiak hétköznapjait, 

néprajzi értékeit, a települést környező tájat 
és a még fellelhető népi mesterségeket. Fotog-
ráfusok: Ádám Gyula (Csíkszereda), a tábor 
művészeti vezetője, Bálint Zsigmond (Ma-
rosvásárhely), Both Gyula (Marosvásárhely), 
Henning János (Sepsiszentgyörgy), Kovács 
László Attila (Sepsiszentgyörgy) és Labancz 
István (Csíkszereda). 

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Az óra, amikor semmit  
nem tudtunk egymásról

Peter Handke Az óra, ami-
kor semmit nem tudtunk 
egymásról című darabjá-

val vendégszerepel Csíkszeredá-
ban október 25-én, este hét órá-
tól a gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színház társulata.

Az előadás a lírai, humo-
ros és groteszk jelenetek vál-
takozásával, kevés díszlettel és 
kellékkel, a színészi jelenlétre és a mozgás 
kifejezőerejére építve beszél az emberi kap-
csolatok és a magány viszonyáról. Rendező-
koreográfus: Bozsik Yvette. Előadják: Antal 
József, Bartha Boróka, Boros Béla, Boros 

Mária, Gáll Kata, Györfi Csaba, 
Kolozsi Borsos Gábor, Kőmíves 
Csongor, Máthé Annamária, 
Moşu Norbert-László, Nora 
Covali, Oláh Hilda, Osváth 
Ildikó, Pál Levente, Szabó Edu-
árd, Sipos Réka, Tamás Boglár, 
Vajda Gyöngyvér, Vass Csaba. 
Az előadás a Figura Stúdió Szín-
ház és az Udvarhely Táncmű-

hely közös produkciója. Zene: Cári Tibor, 
Yonderboi, Philippe Heritier, Schubert. 
Fénytervező: Pető József m. v. Koreográfus-
asszisztens: Vislóczki Szabolcs m. v. A ren-
dező munkatársa: Iványi Marcell m. v. 


