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Hétfő 
Az év 311. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 54. Napnyugta ma 16.55-kor, 
napkelte holnap 7.04-kor. 

Isten éltesse 
Rezső nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Rezső jelentése isme-

retlen. 

November 7-én született 
1810. Erkel Ferenc zeneszerző
1867. Marie Curie-Sklodowska Nobel-

díjas lengyel–francia vegyész és fizikus 
1903. Konrad Lorenz Nobel-díjas oszt-

rák etológus

November 7-én halt meg
1928. Tóth Árpád költő, újságíró 
1968. Hamvas Béla filozófus, esszéista

közlemény

A Magyar Köztársaság Csíkszeredai Fő-
konzulátusa ezúton tájékoztatja a tisztelt 
érdeklődőket, hogy útlevél iránti kérelem 
beadása a főkonzulátus Petőfi utca 45. számú 
épületében, kizárólag előzetes időpont-egyez-
tetés alapján lehetséges. Időpontot a 0366–
087001-es számon foglalhatnak. Kérik, hogy 
a kérelembeadáskor a személyigazolványukat, 
a magyar állampolgárságot igazoló okiratot 
(honosítási okirat) szíveskedjenek maguk-
kal vinni. Amennyiben rendelkezésre állnak, 
úgy a magyar anyakönyvi kivonato(ka)t és a 
lakcímkártyájukat is szíveskedjenek elvinni, 
azonban ezek bemutatása nem kötelező. Fel-
hívják a figyelmet arra, hogy az útlevéleljárás 
díjköteles. A díj mértékéről az időpontfogla-
lás során kapnak tájékoztatást. A díjat a kére-
lem beadásakor kell megfizetni a csíkszeredai 
OTP-bankfiókban.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 10 közúti balesetben 
13 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 
19 agyvérzéshez, 6 szívbeteghez, 21 magas 
vérnyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 7 
testi sértéshez, 34 különböző traumához, 4 
asztmás és 2 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 21 szülés, 
19 ájulás, 15 ittas állapot, 5 kómás állapot,  18 
nehéz légzés, 9 rángógörcs, 2 égési sérülés, 2 
allergiás reakció, 3 gyomorvérzés, 1 kutya- és 
1 medveharapás, 19 pillanatnyi elmezavar, 3 
gyógyszermérgezéses eset, 35 lázas állapot és 
7 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 13 al-
kalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen hét halottat jegyeztek.

kamarazene-fesztivál

A IX. Székelyudvarhelyi Kamarazene-
fesztiválon ma 19 órától fellép a hollandiai 
Aristo Quartet és a Frissen Quartet. A kon-
certekre a belépés díjtalan.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs 
Katalin, Berkeczi Zsolt, Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint 
Anna, Kopacz Katalin Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési 
menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 
204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 
0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

hargitanépe

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa
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– 95-ös vagy 98-as benzint tankoljak?
– Miért, idei nincs?

programajánló

Bérletváltás
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 

Színház előadásaira felnőtt- és ifjúsági bérletek 
válthatók, amelyekkel ebben az évadban a kö-
vetkező darabokat láthatják: 1. Fred Ebb–Bob 
Fosse–John Kander: Chicago – musical (a 
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György 
Társulatának vendégjátéka). Rendező: Keresz-
tes Attila; 2. Kantarzsíni bolhapiac – zene, 
tánc, bossa nova történetek. Rendező: Béres 
László; 3. Szép új világ – Aldous Huxley, Karel 
Capek & Francis Fukuyama művei alapján 
(színházi sci-fi, történelmi előadás a jövő-
ről). Rendező: Victor Ioan Frunză; 4. Maxim 
Gorkij: Vassza Zseleznova – dráma. Rendező: 
Béres László. Bérleten kívüli bemutató: Arany-
csinálók – mozgásszínházi előadás. Rendező: 
Goda Gábor. A felnőttbérlet ára 30 lej, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 20 lej. A mecénás-
bérlet ára: 200 lej. Jegyárak: a nagyszínpadi és 
stúdióelőadásokra 12 lej, diákoknak és nyug-
díjasoknak 7 lej. A bérletek megvásárolhatók a 
színház jegyirodájában munkanapokon 10 és 
16 óra között. Telefon: 0752–227011, 0266–
364370, www.figura.ro.

Könyvbemutató
A szabadkőművesek tevékenységével 

kap csolatban nem kevés mendemonda ke-
ring, történelemformáló szerepük megítélé-
se is megosztja a közélet iránt érdeklődőket. 
Kevesen tudják, hogy a szabadkőművesség 
magyarországi, 1920-as betiltásának és a sza-
badkőműves iratarchívum kutathatóvá téte-
lének köszönhetően biztos információink 
is lehetnek a világot behálózó titkos társaság 
Trianon előtti, minket is érintő tevékenységé-
ről. Raffay Ernő volt az első történész, aki élt 
a lehetőséggel, tanulmányozta a hiteles for-
rásokat, és a témában két könyvet is megje-
lentetett, az első a Szabadkőművesek Trianon 
előtt címet viseli, a második a Harcoló szabad-
kőművesség – Harc a katolikus egyház ellen 
címen jelent meg. E két könyv bemutatóját 
Csíkszeredában, a Városi Művelődési Ház 
Hunyadi László Kamaratermében szerdán, 
november 9-én este 7 órától tartják.

A Hargita együttes előadásai
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

folytatja fellépéssorozatát a megye településein. 
A jókedvű műsorát, amelyen mind a gyerme-
kek, mind a felnőttek nagyszerűen mulathat-
nak holnap 13 órától Csíkkozmáson, szerdán 
13 órától Kászonaltízben mutatja be. Az elő-
adások Hargita Megye Tanácsának Néptánc a 
vidéknek programja keretében zajlanak.

szünetel az ivóvíz-szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfeleit, 
hogy holnap 8–18 óra között javítások miatt 
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszeredában, 
a következő utcákban: Márton Áron (1–33., 
2–36. szám alatt), Petőfi Sándor (1–43., 2–36. 
szám alatt), Gál Sándor. A vízellátás újraindítá-
sakor a víz zavarossága átmenetileg megemel-
kedhet. Továbbá értesítik ügyfeleiket, hogy hi-
babejelentést, reklamációt a 0758–770040-es 
telefonszámon fogadnak.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

XIII. Pedagógusok Fóruma

www.parapista.com

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa szer-
vezésében idén november 18–20. 
között tartják a Pedagógusok 

Fórumát Tordán. A XIII. fórum témája 
az önismeret és a konfliktuskezelés. Az 
előadásokat és a csoportfoglalkozásokat 
magas rangú, a témában ismert és elismert 
szakemberek tartják majd, mint Szekszárdi 
Júlia, a Veszprémi Egyetem Pszichológia–
Pedagógia Fakultásának neves oktatója, 
konfliktuskezelési tréner, a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem vendég-
előadója, valamint Zörgő Éva, aki szintén 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen ad-
junktusként neveléslélektant, logopédiát és 
módszertant ad elő. A helyek száma korlá-

tozott. A jelentkezők a jelentkezési sorrend 
alapján vehetnek majd részt a programon. A 
részvételi díj 30 lej, amit majd a helyszínen 
kell kifizetni. A jelentkezési lap letölthető 
a www.cstit.ro, valamint a www.oktatas.
hargitahalo.ro honlapokról. A kitöltött 
űrlapokat pedig a pedaforum@yahoo.
com e-mail címen vagy a 0266–371266-os 
faxszámra várják legkésőbb november 14-
ig. A továbbiakban felmerülő kérdéseikre 
Mihály Emőke, a fórum főszervezője ad 
választ a 0743–682279-es telefonszámon. 
A fórum XIII. kiadása Hargita Megye Ta-
nácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és 
a Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigazgató-
ság támogatásával jött létre. 

Ábrahám Jakab – Műterem, 36.

Ábrahám Jakab az 
utolsó fél évszázad 
egyik legeredetibb 

közép-európai rajztehet-
sége és grafikusa – állapítja 
meg Banner Zoltán, a mű-
vészről szóló kismono grá-
fia szerzője. A Kriterion-
koszorúval kitüntetett mű-
vé szettör ténész, művészeti 
író szerint a lázárfalvi szü-
letésű, Brassóban élő Áb rahám Jakab annak 
a páratlan grafikai virágkornak a robusztus 
egyénisége, amely a második világháborút 
lezáró második trianoni döntést követő 

évtizedekben egyszerre 
szolgálja a székely föl di mű-
vészeti önkép/önkifejezés 
feladatát, ugyanakkor az 
egész erdélyi magyar vizu-
ális kultúra korszerűsíté-
sében oly jelentős szerepet 
játszó kolozsvári grafikai 
iskola küldetését. 

A könyv terjedelme 
60 oldal, melyből 28 oldal 

színes illusztráció. Ára: 24 lej. Megvásárol-
ható a marosvásárhelyi Pallas-Akadémia 
Könyvesüzletben, illetve a csíkszeredai Gu-
tenberg Könyvesboltban.


