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Hétfő
Az év 297. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 68. Napnyugta ma 18.17-kor, 
napkelte holnap 7.44-kor. 

Isten éltesse 
Salamon nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Salamon jelentése: békés, 

szelíd. 

Október 24-én történt 
1929. A „fekete csütörtök” napja a New 

York-i tőzsdén, az addig nem tapasztalt mér-
tékű árfolyamzuhanás a gazdasági világválság 
kezdetét jelentette, amely 1930-tól Európára 
is átterjedt. 

Október 24-én született 
1882. Kálmán Imre zeneszerző, operett-

komponista 
1927. Gilbert Bécaud / FranÇois Gilbert 

Silly francia sanzonénekes, zeneszerző, zon-
gorista és színész 

Október 24-én halt meg 
1882. Karl Egon Ebert osztrák író 
1957. Christian Dior francia divattervező 

és divatház-tulajdonos 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 6 
sérült személyhez, 1 erdőn történt balesethez, 
2 infarktusos esethez, 13 agyvérzéshez, 22 szív-
beteghez, 36 magas vérnyomásos esethez, 18 
csonttöréshez, 6 testi sértéshez, 33 különböző 
traumához, 5 asztmás és 3 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a 
sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 23 
szülés, 19 ájulás, 9 ittas állapot, 6 kómás álla-
pot,  23 nehéz légzés, 7 rángógörcs, 5 öngyil-
kossági kísérlet, 2 égési sérülés, 4 allergiás eset, 
4 kutyaharapás, 12 pillanatnyi elmezavar, 30 
lázas állapot, 1 sárgaságos eset, illetve 4 hasme-
nés esetén. Nyilvános helyről 7 alkalommal ri-
asztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hat halottat jegyeztek.

gyermekneurológiai vizsgálat

Dr. Pálmafy Beatrix, a budapesti Mozgás-
javító Iskola gyermekneurológusa október 
31.–november 4. között vizsgálatra fogad gye-
rekeket a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és 
Rehabilitációs Központba. Érdeklődni és idő-
pontot kérni a következő telefonszámokon le-
het: 0732–500793, 0266–332100, valamint a 
www.korai.ro honlapon.

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

para

– Eltérítették a repülőgépemet, de én nem akartam arra menni!

programajánló

A Hargita együttes előadásai
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes derűt, gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt jó szórakozást ígérő műsorral lép 
színpadra október 27-én, csütörtökön 14 
órakor Csíkszenttamáson, illetve október 
28-án, pénteken 13 órakor Karcfalván. Az 
előadások Hargita Megye Tanácsának Nép-
tánc a vidéknek elnevezésű programja kere-
tében zajlanak le.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): szerdán 
19, csütörtökön 17, pénteken 19, szombaton 
20, illetve vasárnap 15 órától az Avatar című 
filmet. A Clash of the titans című filmet ma és 
holnap 18 órától, szerdán 20, szombaton 16, 
míg vasárnap 18 órától vetítik. A My bloody 
valentine című filmet ma és holnap 20 órától 
láthatják, míg pénteken 17, szombaton 18 és 
vasárnap 20 órától. A Legend of the guardians 
című filmet ma és holnap 16, szerdán 17, 
szombaton 12, vasárnap pedig 10 órától tűz-
ték műsorra. A Coraline című filmet szomba-
ton 10 és vasárnap 12 órától láthatják a mozi-
rajongók. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. 

drámapályázat

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház nyílt, egyfordulós drámapályázatot hirdet 
a dráMA V. – kortárs színházi találkozóra az 
alábbi feltételekkel: A pályázó magyar, illetve 
román nyelven íródott drámát nyújthat be. 
A pályamű még színpadon bemutatásra nem 
került alkotás legyen, és ez fennálljon a dráma-
pályázat eredményhirdetését követő év végéig. 
Tematikai és műfaji megkötés nincs. A pálya-
mű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, 
szellemi terméke lehet. A pályázati kiírással 
kapcsolatban további információ kérhető a 
Tomcsa Sándor Színház titkárságán, a 0040–
266–212131-es telefonszámon. Részletek a 
szinhaz.ro weboldalon.

19 Szabadfogású Számítógép!

A jövőre jubiláló számítógépes alkotóver-
senyt idén is megszervezi a C3 Kulturális és 
Kommunikációs Központ azzal a szándékkal, 
hogy felfedezze és bemutassa a fiatalok számí-
tógéppel készülő pályamunkáit, végtelennek 
tűnő kreativitásukat és újszerű gondolkodásu-
kat. A 19 Szabadfogású Számítógép Versenyre 
pályázhat minden magyar fiatal (19 éves kor-
határral), egyénileg vagy csapatban. Határidő: 
november 2. A 19 Szabadfogású Számítógép 
Versenyre olyan pályaműveket várnak, amelyek 
számítógéppel készültek és a fiatalok innovatív 
gondolkodásmódját dokumentálják, legyen az 
egy számítógépes rajz, animáció, zene, játék, 
honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil-
kommunikációs fejlesztés, robot, saját készíté-
sű szoftver, hardver vagy bármi, amire mi nem 
is gondoltunk, de egy 19 év alatti elméjéből 
kipattanhat! A versennyel kapcsolatos további 
információ megtalálható a verseny honlapján: 
http://verseny.c3.hu/2011/

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Banner Zoltán: Kákonyi Csilla.
Élet Jelek, 4.

Az óra, amikor semmit  
nem tudtunk egymásról

Kákonyi Csilla életművét korunk egyik legau-
tentikusabb tanújává avatja a székelyföldi táji és 
társadalmi környezetbe átplántált, illetve abból 

sugárzó életszeretet. A szín- és formaemlékek dús vege-
tációja, a rembrandti feszültségű portrék, a titokzatos 
abszurditások megdöbbentően jelentéses esztétikai él-
ménnyé minősítik át a drámai életérzést. Teremtés-han-
gulatú látomásokkal keresi azt a festői közeget, amelyben a 
megalázott emberi méltóságot visszahelyezheti jogaiba.

A könyv terjedelme 42 oldal + 66 színes melléklet, 
kötött, ára: 65 lej. A könyv megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB0152007505270001.

www.parapista.com

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

val vendégszerepel Csíkszere-
dában holnap este hét órától a 
gyergyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színház társulata.

Az előadás a lírai, humoros 
és groteszk jelenetek váltakozá-
sával, kevés díszlettel és kellékkel, 
a színészi jelenlétre és a mozgás kifejezőere-
jére építve beszél az emberi kapcsolatok és a 
magány viszonyáról. Rendező-koreográfus: 
Bozsik Yvette. Előadják: Antal József, Bartha 
Boróka, Boros Béla, Boros Mária, Gáll Kata, 

Györfi Csaba, Kolozsi Bor-
sos Gábor, Kőmíves Csongor, 
Máthé Annamária, Moşu Nor-
bert-László, Nora Covali, Oláh 
Hilda, Osváth Ildikó, Pál Leven-
te, Szabó Eduárd, Sipos Réka, 
Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér, 
Vass Csaba. Az előadás a Figura 
Stúdió Színház és az Udvarhely 
Táncműhely közös produkci-

ója. Zene: Cári Tibor, Yonderboi, Philippe 
Heritier, Schubert. Fénytervező: Pető József 
m. v. Koreográfus-asszisztens: Vislóczki Sza-
bolcs m. v. A rendező munkatársa: Iványi 
Marcell m. v.


