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Szerda
Az év 285. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 80. Napnyugta ma 18.38-kor, 
napkelte holnap 7.28-kor. 

Isten éltesse 
Miksa és Rezső nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Mikhál, mai Mihály-

ból önállósult Miksa jelentése: az Istenhez 
hasonló. A magyar eredetű Rezső jelentése 
ismeretlen. 

Október 12-én történt 
1872. Ferenc József magyar király szente-

sítette a kolozsvári egyetem felállításáról szóló 
1872/XIX. törvénycikket. 

Október 12-én született 
1922. Bodnár Éva művészettörténész, a 

Magyar Nemzeti Galéria alapító tagja 
1935. Luciano Pavarotti olasz operaénekes 
1953. Parti Nagy Lajos József Attila-díjas 

költő 

Október 12-én halt meg 
1692. Giovanni Battista Vitali olasz zene-

szerző 
1924. Anatol France Nobel-díjas francia 

író, költő 

miben segíthetünk? 

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának témája a fűtésszezon, a táv-
hőszolgáltatás Marosvásárhelyen. Meghívot-
tak: Csegzi Sándor alpolgármester, valamint 
a hőszolgáltató vállalat műszaki igazgatója, 
Bota Zoltán és a cég sajtófelelőse, Balogh Ka-
talin. A hallgatók kérdéseket tehetnek fel a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-es 
SMS-számon, valamint a mibensegithetunk@
radiomures.ro e-mail címen. Műsorvezető: 
Agyagási Levente.

a nap vicce

Az ügyeletes tiszt felveszi a jegyzőkönyvet, 
s közben kérdezgeti a bejelentőt:

– El tudná mondani, milyen volt a táma-
dója?

– Dőlt belőle az alkoholszag.
– Mégis, valami pontosabbat nem tud 

mondani?
– Azt hiszem, körtepálinka volt...
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– Kérem, ön azt mondta, hogy ehhez a házhoz kert is tartozik. Hát kert ez?  
Csak 3 méter széles és 4 méter hosszú.

– No igen, de nézze csak, milyen magas!!

programajánló

Örmény témájú filmek 
A Csíkszeredai Szentháromság Alapít-

vány ma 17 órától filmvetítést szervez a Har-
gita Megyei Kulturális Központ pinceklubjá-
ban (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. sz.). 
A rendezvényen a Női Filmek Nemzetközi 
Fesztiváljának (IWFF KIN – Örményor-
szág) filmjeiből készült válogatást, összesen 
hat rendező tizenhat filmjét követhetik figye-
lemmel az érdeklődők. 

Rovásírás-tanfolyam
A Székely Pajzs Egyesület szervezésében 

ingyenes rovásírás-tanfolyam indul október 
17-től Székelyudvarhelyen (8 alkalommal, 
hétfőnként 17 órától 18.30-ig a Móra Ferenc 
Általános Iskolában). Bővebb információ, je-
lentkezés a szekelypajzs@gmail.com, illetve 
a dnscsb@freemail.hu címen vagy a 0749–
257898-as, valamint a 0740–918023-as tele-
fonszámokon.

dráMA – mai program
A Székelyudvarhelyen zajló dráMA kor-

társ színházi találkozó mai programja: 17.30-
tól tartják a találkozó hivatalos megnyitóját, 
majd 18 órától a nagyszínpadon Egressy Zol-
tán Portugál című darabját tekintheti meg a 
közönség. Rendező: Zakariás Zalán (Tomcsa 
Sándor Színház, Székelyudvarhely). Az elő-
adást követően közönségtalálkozó lesz, ahol 
bemutatják a szerzőket és beszélgethetnek az 
előadásokról. 21 órától OFF-programon lehet 
részt venni, Képeslap a semmiből címmel lírai 
koncert várja az érdeklődőket Kovács András 
Ferenc Jack Cole daloskönyve című kötetének 
verseiből. Közreműködik a sepsiszentgyörgyi 
P.u.l.b. együttes. Helyszín: a művelődési ház 
koncertterme. 

EKE-túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szak-

osztálya október 15–16-án túrát szervez a 
Csalhó-hegységbe. Túraútvonal szombaton: 
Izvorul Muntelui (790 m) – Kis-Aklos-csúcs 
– Dochia menedékház (1750 m); vasárnap: 
Dochia menedékház – Tóka-csúcs (1900 
m) – Detunáták – Izvorul Muntelui. Szál-
lás a Dochia menedékházban (30 lej/fő). A 
Csalhó Nemzeti Park területére a belépő 5 
lej/fő. Indulás Csíkszeredából a Penny áruház 
parkolójából szombaton 5.30-kor személyau-
tóval. A ruházat és felszerelés téli viszonyok-
nak megfelelő legyen. A résztvevők holnap 
10 óráig jelezhetik részvételi szándékukat a 
menedékházban történő helyfoglalásra. Tú-
ravezető: Nagy Attila, 0740–204441.

Német nyelv és kultúra klub
 Érdekes témákkal, nyitott közösséggel, 

jó hangulatban várják a német klubok mind-
azok érdeklődését, akik szeretnék bővíteni 
német szókincsüket, finomítani kiejtésüket, 
hasznos kifejezéseket elsajátítani, a német 
vidéket, konyhát, kultúrát közelebbről meg-
ismerni. Az október 26-án 17 óra 30 perc-
től kezdődő foglalkozásokat két – alap- és 
középfokú, valamint haladó társalgási szintű 
– csoportban tartják. Jelentkezni az iroda@
kalot.ro e-mail címen vagy a 0753–436021-es 
telefonszámon lehet október 25-ig,

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Fotópályázat

Az ősz színei

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a 
Csík szeredai Tanulók Háza közö-
sen meghirdeti a III. Diák fo tó pá-

lyázatát általános és középiskolás diákok 
számára Az ősz színei témakörben. A pálya-
munkákat digitális formátumban október 
24-ig küldhetik be a jelentkezők. A beér-
kező fotókat szakmai zsűri fogja elbírálni, fi-
gyelembe véve az alapötletet és a kivitelezést.

Pályázhatsz, ha: szeretsz fotózni; ha 
Hargita megyei (általános iskolás, vagy kö-
zépiskolás) diák vagy; ha küldesz egy, vagy 
max. négy képet Az ősz színei témában, 
a cstit_fotopalyazat@yahoo.com e-mail 
címre (.jpg formátumban, minimális mé-
ret: 3 mp – 1900 x 1400); ha kitöltöd a 
jelentkezési lapot, ami az alábbi linken ér-
hető el: https://docs.google.com/a/cstit.
ro. A jelentkezési lapban megadott címek 

egyezzenek az e-mailben elküldött képek 
megnevezéseivel, de megkérünk, ne hasz-
náljatok ékezeteket csak az űrlapban. Díjak: 
I. díj: 150 lej értékű könyvutalvány; II. díj: 
100 lej értékű könyvutalvány; III.  díj: 50 lej 
értékű könyvutalvány. További információ-
kat a 0743–518023-as telefonszámon vagy 
a cstit_fotopalyazat@yahoo.com e-mail cí-
men lehet kérni.

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

A székelyek rövid története...

Eg yed Ákos népsze-
rű könyve a székelyek 
történetét vázolja fel a 

kezdetektől az 1918-as hata-
lomváltozásig. A szerző abból 
indul ki, hogy a székely törté-
nelem szerves része az általános 
magyar históriának Erdélybe 
ágyazottan. És azt a kérdést 
feszegeti, hogy milyen ténye-
zőknek tulajdonítható fennmaradásuk az 
ősi szállásterületen, hogyan őrizhették meg 
annak székely-magyar jellegét napjainkig, 
miközben Erdélyben a megyei magyarság 
régen kisebbségi, sőt szórványhelyzetbe 

jutott. Célja elérése érdekében a 
szerző különös figyelmet fordí-
tott a székely történelem sajátos-
ságaira, mert ezekben vélte meg-
találni azokat a történelemalakító 
erőket, amelyek végső soron meg-
határozták sikeres helytállásukat, 
s lehetővé tették, hogy a szállás-
területet Székelyfölddé, hazává 
alakítsák.

A könyv terjedelme 324 oldal, kö-
tött, ára: 35 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üz le-
teiben. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB0152007505270001.


