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Szerda 
Az év 292. napja, a hátralévő napok szá-

ma 73. Napnyugta ma 17.26-kor, napkelte 
holnap 6.37-kor. 

Isten éltesse 
Nándor nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A vitás eredetű Nándor jelentése bizony-

talan. 

Október 19-én történt 
1832. Samuel Morse amerikai feltaláló e 

napon vázolta fel távírójának első, kezdetle-
ges tervét. 

Október 19-én született 
1862. Auguste Lumière francia kémikus, 

Louis fivérével a filmgyártás úttörője 
1899. Miquel Angel Asturias Nobel-díjas 

guatemalai író 
1916. Vészi Endre Kossuth-díjas író 
1947. Bánsági Ildikó Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színésznő 

Október 19-én halt meg 
1745. Jonathan Swift ír író, a Gulliver uta-

zásai című szatirikus regény szerzője 
1897. George Mortimer Pullman ameri-

kai gyáros, feltaláló 
1912. Julius Maggi svájci élelmiszeripari 

vállalkozó 

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 11–14 óra között munkálatok miatt a kö-
vetkező helységekben a víz nyomása csökkenni 
fog: Delne, Csíkszentmihály, Vacsárcsi, Ajnád. 
Továbbá értesítik ügyfeleiket, hogy hibabeje-
lentést, reklamációt a 0758–770040-es szá-
mon fogadnak.

képzés nőknek

A KALOT Egyesület újabb három hó-
napos közösségélmény-alapú képzést indít 
lányok, nők, asszonyok számára. A három hó-
napon át tartó, heti 2 órás foglalkozások során 
az érdeklődők számos olyan témakörbe (lelki-
ség, pszichológia, gyermeknevelés, dekorációs 
technikák, öltözködés, lakberendezés stb.) 
nyerhetnek bepillantást, ami szebbé és köny-
nyebbé teheti a mindennapi életvezetésüket. 
Érdeklődni és jelentkezni október 29-ig lehet 
a 0740–579779-es telefonszámon vagy az 
iroda@kalot.ro e-mail címen (a helyek száma 
korlátozott).

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

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

– Hm, politikusrendszám...

programajánló

Színház
Csíkszeredában a Csíki Játékszín társu-

latának előadásában ma 12.30-tól, holnap 
pedig 14.30-tól a Mindennapi varázslatok 
című darabot láthatják a gyerekek. A mai 
előadásra a Micimackó-bérlet, míg a holna-
pira a Nyilas Misi-bérlet érvényes.

*
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház társulata I. Sz. Turgenyev Egy hó-
nap falun című színművét játssza holnap és 
pénteken 19 órától. A Barabás Olga ven-
dégművész rendezésében látható előadásra 
érvényes a Haáz Rezső- és a Kovács György-
felnőttbérlet. 

Ködből, csöndből
Ködből, csöndből – ez a címe az Udvar-

hely Táncműhely évadnyitó előadásának, 
melynek rendezője, koreográfusa Juhász 
Zsolt, a magyarországi Duna Művészegyüt-
tes vezetője. A kortárs táncszínházi stúdió-
előadás József Attila egy késői versének 
címét kölcsönözte, mégsem emlékműsor 
kíván lenni, inkább újabb kísérlet arra, ho-
gyan lehet a magyar néptánckincset korsze-
rű kifejezési formává alakítani, a verbális és a 
nonverbális megnyilatkozást szervesen egy-
ségbe gyúrni, és egyetlen „mondandó” szol-
gálatába állítani. Az előadást ma 19 órától a 
székelyudvarhelyi Művelődési Házban lehet 
megtekinteni. Előadók: Albert Éva, Boros 
Béla, Faluvégi Erzsébet, Gáll Kata, Györfi 
Csaba, Oláh Hilda, Pál Levente.

Népdalvetélkedő
 Amatőr és kezdő énekesek számára Ilyen 

még nem volt címmel rendeznek magyar 
népdal-, nóta- és operettvetélkedőt Szege-
den. A Hagyományos Kultúra és Művészeti 
Oktatás Maros Megyei Központja, valamint 
a Maros Művészegyüttes elődöntőt tart a ve-
télkedőre a Maros Művészegyüttes előadó-
termében (Marosvásárhely, 1848 Sétány, 
48. sz.) október 28-án 13 órától. Az elődön-
tőre jelentkezhetnek mindazok a Maros, 
Kolozs, Hargita és Kovászna megyei amatőr 
vagy kezdő énekesek, akik a verseny napjá-
ig betöltötték 14. életévüket. Jelentkezni, 
valamint bővebb információkat kérni lehet 
e-mailen a creatiemures@yahoo.com címen 
vagy telefonon/faxon a 0265–220062-es 
telefonszámon. A jelentkezés határideje 
október 21. A szegedi döntő díjazása: I. he-
lyezett: 30 000 forint; II. helyezett: 15 000 
forint; III. helyezett: 10 000 forint.

Előadások
Szántai Lajos Mondd, te kit választa-

nál – Szent István király és Koppány vezér 
címmel tart előadást Székelyudvarhelyen a 
Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyag 
részlegén ma 18 órától, Csíkszeredában 
pedig holnap 17 órától a Szakszervezetek 
Művelődési Házának Márványtermében 
A magyar szent korona felajánlása Szűz 
Máriának címmel.

 a nap vicce

– Miért rakja a szőke nő a poros szőnye-
get a hűtőszekrénybe?

– ???
– Hogy kirázza a hideg. 

Hangverseny Kászonaltízen
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 
Hargita megyének elnevezésű programja 
keretében lép színpadra a Csíki Kamara-
zenekar Kamaraegyüttese a kászonaltízi 
kultúrotthonban október 21-én, pén-
teken 19 órától. Közreműködik: 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 Zsom-
bor – cselló; Szőgyör Árpád – nagybő-

gő, ének. Műsoron: magyar főúri zene a 
XVI. századtól napjainkig. A koncertre 
ingyenes a belépés.  Fotó: szH.ro

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Régiségek Csíkországból. 
Történelmi regék

Székelyföld múltjával, 
népi hagyományaival, 
néprajzával foglalkozó 

történetírók és néprajzosok 
munkáiban található tény-
szerű adatok, illetve törté-
nelmi regékre, szájhagyo-
mányokra való hivatkozások 
fölkeltették Kozma Mária 
érdeklődését, és – mint azt 
már történelmi regényeiből, elbeszélé-
seiből ismerjük – ezúttal arra vállalko-
zott, hogy ezeket a történeteket gye-
rekeknek mesélje el. A mesék forrása, 

kiindulópontja mindvégig 
valós, illetve bizonyíthatóan 
a nép körében élő/élt em-
lék. Történeteivel nemcsak 
oktat, hanem arra ösztönöz, 
hogy figyeljünk környeze-
tünkre, vegyük észre, ismer-
jük meg a sokszor már csak a 
nevek mögött megbújó tör-
ténelmi múltat.

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


