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Hétfő
Az év 304. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 61. Napnyugta ma 18.54-kor, 
napkelte holnap 5.06-kor. 

Isten éltesse 
Farkas nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Farkas jelentése: a szó 

maga. 

Október 31-én született 
1828. Sir Joseph Wilson Swan angol ve-

gyész- és elektromérnök
1903. Bartók Béláné / Pásztory Ditta zon-

goraművésznő, érdemes művész 

Október 31-én halt meg 
1918. Tisza István gróf, politikus, minisz-

terelnök 
1984. Indira Gandhi indiai politikus, mi-

niszterelnök 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 1 
sérült személyhez és egy végzetes kimenetelű 
balesethez, 1 vonatbalesethez, 6 infarktusos 
esethez, 15 agyvérzéshez, 25 szívbeteghez, 32 
magas vérnyomásos esethez, 7 csonttöréshez, 
6 testi sértéshez, 31 különböző traumához, 4 
asztmás és 5 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 29 szülés, 7 
ájulás, 15 ittas állapot, 6 kómás állapot,  24 
nehéz légzés, 5 rángógörcs, 2 kutyaharapás, 
28 pillanatnyi elmezavar, 2 gyógyszer-, 2 éle-
lem- és 2 ismeretlen eredetű mérgezéses eset, 
9 felső tápcsatornai vérzés, 36 lázas állapot, 1 
sárgaságos eset, illetve 13 hasmenés esetén. 
Nyilvános helyről 7 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen nyolc ha-
lottat jegyeztek.

munkaszüneti nap

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton 
is tájékoztatja a lakosságot, hogy november 
1-je, mindenszentek napja munkaszüneti nap, 
ezért szünetel a hivatalban az ügyfélszolgálat. 

áramszünet

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–15 óra között  Csík-
dán falván a 645–694. és a 347–376. szám 
alatt.
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A Csíkszereda Kiadóhivatal könyvajánlója

para

– Asszonyom, önnek nagyon ronda a nyelve.
– Doktor úr, maga összebeszélt a vejemmel!

programajánló

Színház
November 2-án este hét órától Georg Bü-

chner Woyzeck című drámája tekinthető meg 
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
társulatának előadásában a Bocsárdi Angi 
Gabriella-stúdióteremben. A jegyek ára 12 lej, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lejbe kerül. 

Tárlatmegnyitó
Beczásy Antal néhai festő emlékére nyílik 

tárlat ma 18 órától Csíkszeredában, a Szé-
kelyföld Galériában. A kiállítást Csomortáni 
Gál László és György Attila nyitja meg.

Erőss Zsolt Erdélyben
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) meg-

hívására ismét Erdélybe látogat Erőss Zsolt 
hegymászó, aki ezúttal az idei, Magyarok a 
világ nyolcezresein elnevezésű expedíciósoro-
zat keretében szervezett Lhoce-expedícióról 
fog vetítéssel egybekötött bemutatót tartani. 
Hargita megyében a következő településeken 
kísérhetik figyelemmel előadásait: szerdán 
Csíkszeredában a Segítő Mária Római Kato-
likus Gimnázium dísztermében; csütörtökön 
Székelyudvarhelyen a moziteremben; szom-
baton Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernő 
Gimnázium dísztermében. Az előadások min-
den helyszínen 18 órától kezdődnek. A be-
mutatót követően az EKE kiadványai mellett 
megvásárolható és dedikáltatható Zsolt 2012-
es naptára.

pályázati lehetőségek

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség Főtitkársága két pályázási lehetőségre 
hívja fel az érdekeltek figyelmét. A Nemzeti 
Kulturális Alap 2011-es II. félévi pályáztatási 
naptára november 20-án zárul. Az elkövet-
kező időszakban a következő szakmai kollé-
giumoknál lehet pályázni: Képzőművészeti 
szakmai kollégium (november 2.); Műemléki 
és régészeti szakmai kollégium (november 
2.); Népművészeti szakmai kollégium (no-
vember 4.); Szépirodalmi szakmai kollégi-
um (november 2. / november 7. / november 
10.); Mozgókép szakmai kollégium (novem-
ber 10.); Táncművészet szakmai kollégium 
(november 14.); Kiemelt Kulturális Prog-
ramok (november 14.); Múzeumi szakmai 
kollégium (november 15.); Zenei szakmai 
kollégium (november 20.). A pályázatok 
részletes leírása megtalálható a www.nka.hu 
oldalon a Pályáztatás menüpont alatt. A ro-
mán Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
(Administraţia Fondului Naţional Cultural) 
alapítványok, egyesületek, kulturális közin-
tézmények, valamint kulturális tevékenységet 
folytató vállalatok számára hirdet pályázatot. 
A pályázók olyan projektekkel jelentkezhet-
nek, amelyeknek lefolyási ideje a pályázati 
szerződés aláírása és 2012. november 15. kö-
zötti időszakban lesz. A pályázatokat 2011. 
november 15. – december 15. között lehet 
benyújtani a következő témakörökben: vizu-
ális művészet, digitális művészet, műépítészet, 
előadó művészet, nemzeti kulturális örökség, 
szellemi kulturális örökség, kulturális készsé-
gek fejlesztése, képzések a kultúra, kulturális 
menedzsment. Bővebb információ a www.
afcn.ro honlapon található. 

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Édesgyökér

www.parapista.com

Kenéz Ferenc legújabb kötetének első része az Édesgyökér. 
Gyermekrajzok címet viseli. A ciklus 62 darabja végigviszi 
az olvasót a gyermekkor valós és képzeletbeli színhelyein, 

észleléseken és gondolatokon, álmon és valóságon. Az Öregnapló 
című rész az Anyai dédanyám füzetéből alcímet viseli, a versfüzér 
meg amolyan toronygombirat, a szerző szerint „veritábilis gomb-
irat-szöveg”, amely egy kisközösségről tett, jövőbe örökítendő val-
lomásnak tekinthető... A könyv terjedelme (Öregnapló – Versek) 
208 oldal, kötött, ára: 22 lej. A könyv megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben. 

Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története
Időutazás, szembesítés és útravaló egyaránt A Csíki Magánjavak történe-
te 1869–1923. A székelység boldogulásának előmozdítója című kiadvány 
Kocsis Lajos tollából. Hiánypótló kötet, hisz a Csíki Magánjavak né-
ven ismert vagyonkomplexumról eddig kevés szó esett, annak ellenére, 
hogy vármegyénk székelységének létlényegét, majd közösségi összetar-
tozásunk és felemelkedésünk zászlaját jelentette. Ára: 20 lej.

Pál Pál Előd: A csíki síiskola története 
A Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által újonnan indított, a 
Csíki Sporttörténet-sorozat első könyve részletesen beszámol az 
alpesisí-sport 76 éves csíki történetéről, sikeres versenyzőiről, csa-
patairól, valamint a környék történelmi, illetve aktuális verseny-
pályáiról. Pál Pál Előd csíkszeredai síző kerek egyéves munkája 
alapos kutatásra alapszik, hiszen az 1934-től számolandó csíki 
sítörténetről készült legrégebbi feljegyzésektől egészen máig be-
számol a sportág történetéről. A szerző ily módon kívánja meg-
foghatóvá tenni a sportág helyi létezését, ugyanakkor emléket 
állít Bónis Ferenc tanár úrnak, aki, miután negyven éven át olim-
pikonokat és bajnokokat nevelt csíkszeredai fiatalokból, 2009 
szeptemberében távozott közülünk. Ára: 35 lej.

A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.


