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Csütörtök
Az év 300. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 65. Napnyugta ma 18.12-kor, 
napkelte holnap 7.48-kor. 

Isten éltesse 
Szabina nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Szabina jelentése: a sza-

binok népéhez tartozó. 

Október 27-én történt 
1999. Az örmény parlament üléstermé-

be fegyveresek rontottak be, s agyonlőtték 
Vazgen Szárkiszján miniszterelnököt, Karen 
Demircsján parlamenti elnököt és több más 
politikust. 

Október 27-én született 
1759. Kazinczy Ferenc irodalomszerve-

ző, akadémikus, a nyelvújítás vezéralakja 
1782. Niccolo Paganini olasz hegedű-

művész és zeneszerző 
1858. Theodore Roosevelt Nobel-békedí-

jas amerikai köztársasági párti politikus, elnök 

Október 27-én halt meg 
1613. Báthori Gábor erdélyi fejedelem 
1933. Farkas Ferenc színész, színigazga-

tó, filmrendező 
1998. Tolnay/Tolnai Klári színésznő, 

kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész 
2006. Gregor József Kossuth- és Liszt-

díjas operaénekes, kiváló művész 

hétvégi túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Dél-Hargita-hegységbe 
szervez túrát, melyre minden túrázni vágyót 
szívesen lát. Útvonal: Csíkszereda – Lege-
lődomb – Kárász-feje – Kiság-patak völgye 
– Csíkszereda. Indulás: vasárnap délelőtt 9 
órakor a Mikó-vár előtti térről. A túrára csak 
előzetes beiratkozással lehet részt venni. Beirat-
kozni a 0745–107618-as telefonszámon lehet 
szombaton este 9 óráig. 

a nap vicce

Műszaki boltban:
– Uram, ajánlhatok önnek egy nagyszerű 

zsebszámológépet?
– Nem, köszönöm, mindig tudom, hogy 

hány zsebem van!
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– Jó napot, népszámláló vagyok! Azt szeretnénk megtudni, 
hogy hányan laknak az országban.

– Hát akkor rossz helyre jött fiam, met nekem fogalmam sincs.

programajánló

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 17, 
pénteken 19, szombaton 20, illetve vasárnap 
15 órától az Avatar című filmet. A Clash of the 
titans című filmet szombaton 16, míg vasárnap 
18 órától vetítik. A My bloody valentine című 
filmet pénteken 17, szombaton 18 és vasárnap 
20 órától. A Legend of the guardians című fil-
met szombaton 12, vasárnap pedig 10 órától 
tűzték műsorra. A Coraline című filmet szom-
baton 10 és vasárnap 12 órától láthatják a mo-
zirajongók. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy 
a 0736–492213-as telefonszámokon. 

Csillagbölcseleti előadás
A Human Reform Alapítvány szervezé-

sében Paksi Zoltán asztrozófiai tart előadást 
Székelyudvarhelyen holnap 19 órától a Mű-
velődési Ház koncerttermében, Csíkszeredá-
ban pedig szombaton 17 órától a Sapientia – 
EMTE kisaulájában. 

A Hargita együttes fellépései
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

derűt, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 
jó szórakozást ígérő műsorral lép színpadra ma 
14 órakor Csíkszenttamáson, illetve holnap 13 
órakor Karcfalván. Az előadások Hargita Me-
gye Tanácsának Néptánc a vidéknek elnevezésű 
programja keretében zajlanak le.

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 kiírás teljes 
szövege a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház weboldalán (www.szinhaz.ro) tekint-
hető meg, további információk a 0040–266–
212131-es telefonszámon, illetve az office@
szinhaz.ro e-mail címen kérhetőek.

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.

 szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 
óra között szünetel az áramszolgáltatás 
Gyimesközéplokon, Hidegség-patakán a 
679–1650. szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Zongoraest

www.parapista.com

A székelyudvarhelyi Művelődési Ház 
és a Székelyföldi Filharmónia kö-
zös szervezésében tart Zongoraestet 

Răzvan Dragnea (Bukarest) Székely ud-
var hely Polgármesteri Hivatalának Szent 
István-termében pénteken 18 órától. Az 
előadásra érvényesek a kiváltott bérletek. Je-

gyek vásárolhatók a Művelődési Ház pénz-
táránál vagy előadás előtt a helyszínen.

Răzvan Dragnea számos kitüntetés és 
díj birtokosa, Kínában, Franciaországban, 
Olaszországban, Dél-Afrikában, Portugáli-
ában, Magyarországon lépett fel és szerzett 
hírnevet a román zongoraművészetnek.

Zárul a bérletváltás

Október 31-én zárul a bérletvásár-
lás a Csíki Játékszínnél, novem-
ber 11-én pedig az első nagyszín-

padi bemutató, a Tudós nők premierje várja 
a színházbarátokat. A jegypénztár munka-
napokon 10–13 és 17–19 óra között tart 
nyitva, valamint előadások előtt egy órával. 
A vidéken élő, de Csíkszeredában színház-
ba járó felnőtt nézőknek a Csíki Játékszín 
kedvezménnyel kínálja a bérleteket. Aki vi-
dékről jön előadást nézni 50 lej helyett 30 
lejért vásárolhatja meg a bérletet. 

Hamarosan öt vidéki helyszínen is 
három előadásra érvényes bérletet hir-
det a Csíki Játékszín. Gyergyóremetén, 
Gyer gyócsomafalván, Gyergyóditróban, 
Csík szentdomokoson, valamint a mű-
velődési otthon felújításának köszön-

hetően Csíkkarcfalván is indul bérletes 
színiévad. A rendszeres színházi kínálat 
megvalósítását ezeken a településeken 
Hargita Megye Tanácsa támogatja Szín-
házat a vidéknek nevű programjával. 

*
A társulat ma és holnap 19 órától a 

Vaknyugat című darabot játssza a Hunyadi 
László Kamarateremben. Az előadás 16 
éven felüli nézőknek ajánlott.


