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Kedd
Az év 298. napja, a hátralévő napok szá-

ma 67. Napnyugta ma 18.15-kor, napkelte 
holnap 7.46-kor. 

Isten éltesse
Blanka és Bianka nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A középlatin–spanyol eredetű Blanka és 

az annak olasz formájából önállósult Bianka 
jelentése: fényes, ragyogó, tiszta. 

Október 25-én történt 
1936. Berlinben aláírták azt a jegyző-

könyvet, amely megvetette a Berlin–Róma-
tengely, a fasiszta országok együttműködésé-
nek alapját. 

1956. A forradalom és szabadságharc 
alatt Budapesten a Kossuth téren, a Parla-
ment előtt gyülekező és a forradalom tovább-
vitelét követelő tömegbe lőttek. A sortűznek 
mintegy hetven halálos áldozata és százötven 
sebesültje volt. 

Október 25-én született 
1881. Pablo Picasso spanyol festő 
1931. Annie Girardot francia színésznő, 

filmszínésznő 
1935. Komlós Péter kétszeres Kossuth-

díjas, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, zene-
tanár, kiváló művész 

Október 25-én halt meg 
1647. Evangelista Torricelli olasz mate-

matikus és fizikus, a higanyhőmérő feltalálója 
1822. Csermák Antal György zeneszerző 

és hegedűművész 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–15 óra között 
Zsögödfürdőn, Büdösfürdőn és Csíkszere-
da következő utcáiban: Taploca (89–147., 
92–156. szám alatt), Rét (1–37., 2–46. szám 
alatt), Domb (7–13., 12–18. szám alatt), Pa-
tak (1–17., 2–24. szám alatt), Nap (1–5., 2–6. 
szám alatt). 

a nap vicce

– Jean, hallotta, hogy tegnap elütöttek 
egy kéményseprőt?

– Hát ez rettenetes! Már a háztetőn sincs 
biztonságban az ember!
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A Lhoce-expedícióról

para

– Hát, nagy élvhajhászok ezek a mai fiatalok!
– Ó! Bárcsak most lehetnénk fiatalok!

programajánló

Színház
I. Sz. Turgenyev Egy hónap falun című 

színműve Barabás Olga vendégművész ren-
dezésében ma és holnap 19 órától tekinthe-
tő meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház társulatának előadásában. Érvényes a 
Tamási Áron- és a Fekete István-diákbérlet.

*
Peter Handke Az óra, amikor semmit nem 

tudtunk egymásról című darabjával vendég-
szerepel Csíkszeredában ma este hét órától a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
társulata. Az előadás a lírai, humoros és gro-
teszk jelenetek váltakozásával, kevés díszlettel 
és kellékkel, a színészi jelenlétre és a mozgás 
kifejezőerejére építve beszél az emberi kapcso-
latok és a magány viszonyáról. Rendező-koreog-
ráfus: Bozsik Yvette. Közreműködik az Udvar-
hely Néptáncműhely.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): holnap 
19, csütörtökön 17, pénteken 19, szombaton 
20, illetve vasárnap 15 órától az Avatar című 
filmet. A Clash of the titans című filmet ma 18 
órától, holnap 20, szombaton 16, míg vasár-
nap 18 órától vetítik. A My bloody valentine 
című filmet ma 20 órától láthatják, míg pén-
teken 17, szombaton 18 és vasárnap 20 órától. 
A Legend of the guardians című filmet ma 16, 
holnap 17, szombaton 12, vasárnap pedig 10 
órától tűzték műsorra. A Coraline című filmet 
szombaton 10 és vasárnap 12 órától láthatják 
a mozirajongók. 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 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).

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 ke-
retében bármely választott témakörben hasz-
nálhatók a könyvtárban megtalálható könyvek, 
segédanyagok. Ingyenes az internethasználat, 
kivetíthető az előadások illusztrációs anyaga, 
filmvetítésre is lehetőség van. A tanév időtar-
tama alatt a csoportokat előzetes bejelentkezés 
alapján fogadják a Városháza épületében talál-
ható könyvtári részlegeken, naponta 9–16 óra 
között. Jelentkezni személyesen a könyvtár-
ban vagy a következő telefonszámokon lehet: 
0266–312104, 0720–544093.

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Erőss Zsolt előadásai

Előadás az olvasás  
fontosságáról

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) meghívására 
ismét Erdélybe látogat Erőss Zsolt hegymászó, 
aki ezúttal az idei, Magyarok a világ nyolcezre-

sein elnevezésű expedíciósorozat keretében szervezett 
Lhoce-expedícióról fog vetítéssel egybekötött bemutatót 
tartani. Hargita megyében a következő településeken 
kísérhetik figyelemmel előadásait: november 2-án, szer-
dán Csíkszeredában a Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium dísztermében; november 3-án, csütörtö-
kön Székelyudvarhelyen a moziteremben; november 
5-én, szombaton Gyergyószentmiklóson a Salamon 
Ernő Gimnázium dísztermében. Az előadások minden 
helyszínen 18 órától kezdődnek. A bemutatót követően 
az EKE kiadványai mellett megvásárolható és dedikál-
tatható Zsolt 2012-es naptára. 

www.parapista.com

Csíkszeredában, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ alagsorában 
ma 17.30-tól tart előadást Szász-

Mihálykó Mária székelyudvarhelyi pedagó-
gus és színházszervező az olvasás és mesélés 
fontosságáról a CsAkEgy (Csíki Anyák 
Egyesülete) szervezésében. Az előadásra a 
belépés díjtalan, a programot Csíkszereda 
Város Önkormányzata és a Hargita Megyei 
Kulturális Központ támogatja.


