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Péntek
Az év 294. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 71. Napnyugta ma 18.22-kor, 
napkelte holnap 7.40-kor. 

Isten éltesse 
ma Orsolya, holnap Előd, vasárnap pedig 

Gyöngyi nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Orsolya jelentése: kis med-

ve. A magyar eredetű Előd jelentése elsőszü-
lött, ős, míg az Arany János névalkotásából 
származó Gyöngyvér és az annak becézett 
formájaként önállósult Gyöngyi jelentése: 
gyöngytestvér.

Október 21-én történt 
1990. Az 1956-os magyar szabadsághar-

cosok első világtalálkozóját tartották meg 
Budapesten. 

Október 21-én született 
1878. Krúdy Gyula író, hírlapíró 
1912. Solti György karmester, zongora-

művész 
1917. Kerti Károly festő, grafikus 

Október 21-én halt meg 
1805. Horatio Nelson brit admirális, a 

trafalgari csata hőse 
1937. Alekszej Csapigin szovjet–orosz 

regényíró, író 
1984. Őze Lajos posztumusz Kossuth-dí-

jas színész 

szünetel a gázszolgáltatás

Az E.ON Gaz értesíti ügyfeleit, hogy ma 
9–13 óra között szünetel a szolgáltatás Csík-
szereda következő utcáiban: Nagyrét (16., 18., 
20., 22., 24.), Szív (3., 5., 7., 9.), Decemberi for-
radalom (26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 
44.), Temesvári sugárút (45., 47., 49., 51., 53., 
55., 57., 59., 61., 63., 65., 34., 36., 38., 40., 42., 
44., 46., 48.).

fogorvosi ügyelet

 Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Zoltay  Béla tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Kossuth Lajos u. 41. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 
óra között dr. id. Mózes Gyula a Hársfa sétány 
5/1. szám alatt fogadja a betegeket.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

para

– Ne haragudjon, fontos levelet várok!
– Dehogy haragszom, várja csak nyugodtan.

programajánló

Túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 

csíkszéki szakosztálya a hétvégén, október 
22–23-án őszi túrát szervez Pálpatakára. 
Indulás szombaton reggel a Marosvásárhely 
irányába tartó, 6.45-kor induló autóbusszal a 
Kalonda-tetőig, ahonnan gyalogosan folytat-
ják útjukat Fenyőkúton keresztül Pálpatakára. 
Éjszakai szállás a pálpataki vendégházban lesz 
15 lejért/fő. Visszaindulás vasárnap, a 16.20-
kor induló autóbusszal Csíkszeredába. A tú-
rára Zsigmond Évánál lehet bejelentkezni a 
07453–691167-os telefonszámon.

*
A Gentiana Természetjáró Egyesület va-

sárnap az 1956-os esztendő forradalmi esemé-
nyeire való megemlékezés szándékával szervez 
túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Útvonal: Csíkszereda – az ’56-os hősök emlé-
kére állított kopjafa – csíksomlyói borvízforrás 
– Nagy-Somlyó teteje – a Magyar Konzulátus 
épülete előtti tér. Indulás: vasárnap 9.45-kor a 
készruhagyár melletti piactérről. Megjegyzés: 
a túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni a 0745–107618-as telefon-
számon lehet szombaton este 9 óráig.

Gólyabál
A csíkszeredai Székely Károly Szakközép-

iskola diákjai szombaton 19 órától gólyabált 
tartanak a Szakszervezetek Művelődési Há-
zának nagytermében, melyet buli követ az 
Ami Clubban. A belépőjegy ára elővételben 
5 lej, a helyszínen 7 lej.

Nyitott Akadémia
Érzelmi biztonság. Mit kell(ene) tud-

nunk a gyerekekről és magunkról címmel 
dr. Vekerdy Tamás előadást tart ma 19 órától 
Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelő-
dési Házában.

Rendhagyó könyvtári órák 
Novembertől kezdődően az iskolai év 

időtartama alatt rendhagyó könyvtári tanítási 
órák, interaktív csoportos foglalkozások szá-
mára is lehetőséget nyújtanak a Kájoni János 
Megyei Könyvtár Városháza épületében mű-
ködő könyvtári részlegei. A rendhagyó könyv-
tári tanítási órákat, tevékenységeket elsősorban 
az iskolák, pedagógusok figyelmébe ajánlják a 
könyvtárosok. A rendhagyó könyvtári órák 
keretében bármely választott témakörben 
használhatók a könyvtárban megtalálható 
könyvek, kézikönyvek, oktatási segédanyagok. 
Ingyenes az internethasználat, kivetíthető az 
előadások illusztrációs anyaga, filmvetítésre is 
lehetőség van. A tanév időtartama alatt a cso-
portokat, iskolai osztályokat előzetes bejelent-
kezés alapján fogadják a Városháza épületében 
található könyvtári részlegeken, naponta 9–16 
óra között. Jelentkezni személyesen a könyv-
tárban vagy a következő telefonszámokon le-
het: 0266–312 104, 0720–544093.

tájékoztatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 10–12 óra között munkálatok miatt a 
következő csíkszeredai utcákban a víz nyo-
mása csökkenni fog: Kossuth Lajos (11–23. 
szám alatt), Piac utca (2., 4., 7. szám alatt), 
Mihai Eminescu utca, Szabadság tér (7–15. 
szám alatt).

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Régiségek Csíkországból. 
Történelmi regék

Hangverseny Kászonaltízen

Székelyföld múltjával, népi 
hagyományaival, néprajzá-
val foglalkozó történetírók 

és néprajzosok munkáiban talál-
ható tényszerű adatok, illetve tör-
ténelmi regékre, szájhagyomány-
okra való hivatkozások fölkeltet-
ték Kozma Mária érdeklődését, 
és – mint azt már történelmi re-
gényeiből, elbeszéléseiből ismer-
jük – ezúttal arra vállalkozott, hogy ezeket 
a történeteket gyerekeknek mesélje el. A 
mesék forrása, kiindulópontja mindvégig 

valós, illetve bizonyíthatóan 
a nép körében élő/élt emlék. 
Történeteivel nemcsak oktat, 
hanem arra ösztönöz, hogy 
figyeljünk környezetünkre, 
vegyük észre, ismerjük meg 
a sokszor már csak a nevek 
mögött megbújó történelmi 
múltat.

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

www.parapista.com

Hargita Megye Tanácsának Ko-
molyzene Hargita megyének elne-
vezésű programja keretében lép 

színpadra a Csíki Kamarazenekar Kamara-
együttese a kászonaltízi kultúrotthonban 
ma 19 órától. Közreműködik: Filip Ig nác –  
furulyák, barokk fuvola, ének; Szabó Éva 
– furulyák, barokk fuvola, dobok; Kovács 
László – hegedű, ének; Kovács Éva – he-
gedű; Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, 
ének; Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör Ár-

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


