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Csütörtök
Az év 286. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 79. Napnyugta ma 18.37-kor, 
napkelte holnap 7.29-kor.

Isten éltesse
Kálmán és Ede nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A török–magyar eredetű Kálmán jelenté-

se maradék, míg az Edvárd német rövidülésé-
ből önállósult Ede a birtokát megőrzőt jelent.

Október 13-án történt
1479. A kenyérmezei csatában Kinizsi 

Pál és Báthori István seregei legyőzték az 
Erdély ellen támadó törököket.

1963. Televízió első alkalommal köz-
vetítette élőben a Beatles (a londoni Pal-
ladiumban adott) koncertjét.

Október 13-án született
1676. II. Apafi Mihály, Erdély utolsó 

fejedelme
1872. Glatz Oszkár Kossuth-díjas festő, 

kiváló művész
1907. Dajka Margit Kossuth-díjas szí-

nésznő, kiváló művész
1941. Bob Hunter kanadai környezet-

védő, a Greenpeace egyik alapítója

Október 13-án halt meg
1815. Joachim Murat francia tábornok, 

Nápoly királya
1961. Korda Zoltán magyar születésű 

amerikai filmrendező, filmproducer
1971. Kemény János író
1989. Cesare Zavattini olasz filmíró, 

esztéta, a neorealista irányzat egyik elméle-
ti megalapozója

elmarad az előadás

A mai napra meghirdetett Boldogság gye-
re haza című előadás (Vidovenyecz Edina 
egyéni műsora a székelyudvarhelyi Mokka 
Kávézóban) betegség miatt elmarad.

a nap vicce

– Pistike, ki van ezen a képen, a tan-
könyvben?

– Petőfi Sándor.
– És mondd, mit jelent a kép alatti két 

szám: 1823–1849?
– Az biztosan a mobilszáma.
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Az EKE és a Gentiana szervezésében
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para

– A mi falunk olyan unalmas, hogy ha bémész egy este a bodegába,  
és látsz egy leánt, aki egy olyan komával van,

aki az apja lehetne, akkor az biza az apja.

programajánló

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 17, 
holnap 19, míg szombaton 20, illetve vasár-
nap 15 órától az Avatar című filmet. A The 
last airbender című filmet holnap 17 órától, 
szombaton 18, míg vasárnap 20 órától vetítik. 
A Piranha című filmet ma 20 órától, szomba-
ton 16 és vasárnap 18 órától tekinthetik meg. 
A Shrek 2 mesefilmet szombaton 12, vasár-
nap pedig 10 órától tűzték műsorra. A Bolt 
című mesefilmet szombaton 10 és vasárnap 
12 órától láthatják a mozirajongók. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-
as telefonszámokon. 

Szüreti bál Tusnádon
Szombaton 20 órától tartják a Tusnád köz-

ségi házasemberek szüreti bálját a közbirtokos-
ság gyűléstermében, melyre minden szórakoz-
ni vágyót szívesen látnak. Közreműködik a 
Nosztalgia zenekar.

dráMa – mai program 
A Székelyudvarhelyen zajló dráMa kortárs 

színházi találkozó mai programja: 11 órától 
A román dráma fejlődése a klasszikustól a kor-
társig címmel tart előadást dr. Sorin Crişan, a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora, 
17 órától pedig Ştefan Caraman Visszatérés 
hazulról (Întoarcerea de acasă) című darabját 
láthatják a stúdióteremben. Rendező: Vinicius 
Tomescu (Arca Színház, S-Baroc Társulat, 
Bukarest). 19 órától a nagyszínpadon Ion 
Sapdaru Halott természet kövér unokával 
(Natura moartă cu nepot obez) című előadását 
tekinthetik meg. Rendező: Eugen Făt (Odeon 
Színház, Bukarest). A darabokat követően 
közönségtalálkozó lesz, ahol bemutatják a 
szerzőket és beszélgethetnek a résztvevők az 
előadásokról.

olajgyűjtés

Csíkszeredában szombaton 10–14 óra 
között négy gyűjtőponton lehet leadni a hasz-
nált olajat: a Szabadság téren, a dendrológiai 
parknál, a Székely Károly Szakközépiskola és 
a Tudor negyedi József Attila Általános Isko-
la szomszédságában. A program szervezője a 
Zöld SzékelyFöld Egyesület. 

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 8–18 óra között javítások miatt szünetel 
az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszereda következő 
utcáiban: Harom, Nagy Imre (152–172. szám 
alatt) és Zsögödfürdőn. A vízellátás újraindítá-
sakor a víz zavarossága átmenetileg megemel-
kedhet. Továbbá értesítik ügyfeleiket, hogy hi-
babejelentést, reklamációt a 0758–770040-es 
számon fogadnak.

*
Javítási munkálatok miatt szünetel az 

áram szolgáltatás ma 8–15 óra között Har gi-
tafürdőn a 105–189. szám alatt.

fogadóóra

A Mihai Eminescu utca 2/A szám alatt 
tart fogadóórát holnap 9 és 11 óra között 
Korodi Attila parlamenti képviselő.

25 éves a Magyar Jazz Quartet

Az 1986-ban alakult Magyar Jazz 
Quartet, a három alapító taggal 
és a 2010 decemberében csatla-

kozott Kőszegi Imrével jubileumi koncert-
turnéra indul. A koncerteken elhangzó 
repertoár egyaránt áll a 25 év legsikeresebb 
szerzeményeiből, valamint új kompozíciók-
ból. Tagok: Szakcsi Lakatos Béla – zongora, 
Csepregi Gyula – szaxofon, Vasvári Pál – 
basszusgitár, Kőszegi Imre – dob.

A koncertkörút erdélyi állomásai: 
Székelyudvarhelyen holnap este 8 órától 
a volt Stúdió Mozi nagytermében, Csík-
szeredában pedig szombaton 19 órától a 
Csíki Játékszín nagytermében láthatják 

a jazzikonokat. A csíkszeredai koncertre 
a 0751–039026-os telefonszámon lehet 
helyfoglalást kérni, illetve jegyeket a 
színház jegypénztárában lehet váltani. 

A Hargita Népe 
októberi lapszámait 
támogatja a

Túrák a hétvégén
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szak-
osztálya túrát szervez szombaton a Tusnádfürdő 
– Felső-Sólyomkő – Olt-szorosa útvonalon. In-
dulás: Csíkszeredából a 6.23-as személyvonattal 
Tusnádfürdőre, visszaindulás onnan 13.10-kor.  
Ajánlott a réteges, meleg öltözet és a túrabot 
használata. Túravezető: Pomjánek Béla, telefon: 
0751–131207.

A Gentiana Természetjáró Egyesület 
vasárnap a Hargita-hegységbe szervez túrát. Útvo-
nal: Csíkszereda – Őzek-forrása – Rejtek-patak for-
rása – Szikla-borvízforrás – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap 9 órakor a Mikó-vár előtti térről. Megjegy-
zés: a túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni a 0745–107618-as telefonszá-
mon lehet szombaton este 9 óráig. 


