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Csütörtök
Az év 244. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 121. Napnyugta ma 19.55-kor, 
napkelte holnap 6.36-kor. 

Isten éltesse 
Egon és Egyed nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Egon az Egbert, Egmont stb. ószász és 

közép-német becézőjéből önállósult. A gö-
rög–magyar eredetű Egyed jelentése: pajzs-
hordozó. 

Szeptember 1-jén történt 
1849. A pesti és a budai házak falán meg-

jelent Julius Haynau táborszernagy kiáltványa, 
A magyar forradalom bevégződött címmel. 

1939. A náci Németország megtámadta 
Lengyelországot, megkezdődött a II. világ-
háború. 

1939. A II. világháború kitörése nyomán 
a magyar kormány kiáltványban bejelentette 
a kivételes hatalom életbe léptetését. 

1983. Szahalin szigete fölött egy szovjet 
vadászgép lelőtte a dél-koreai légitársaság 
utasszállító gépét, a fedélzeten tartózkodó 
269 ember életét vesztette. 

2004. Az Oroszországhoz tartozó észak-
oszétiai Beszlan városában mintegy harminc 
muszlim fegyveres elfoglalt egy iskolát. A ter-
rorakcióban 335 ember halt meg. 

Szeptember 1-jén született 
1854. Engelbert Humperdinck német ze-

neszerző 
1879. Balogh Rudolf fényképész, fotómű-

vész, a magyar fotóművészet egyik úttörője 
1919. Lendvay Ferenc Jászai Mari-díjas 

rendező, színházigazgató, érdemes művész 
1922. Vittorio Gassman olasz színész 
1924. Szergej Paradzsanov szovjet–ör-

mény filmrendező 

Szeptember 1-jén halt meg 
1970. François Mauriac Nobel-díjas francia 

újságíró, író, esszéista, publicista, akadémikus 
1979. Tarján Róbert orvos, dietetikus, a 

közegészségtan-járványtan szakorvosa 
1988. Luis Walter Alvarez Nobel-díjas 

amerikai fizikus 
1993. Erdélyi Miklós Kossuth-díjas kar-

mester 

felhívás véradásra

A folyamatos és megnövekedett mennyi-
ségű vérigénylés biztosítása érdekében felkérik 
a régi és új véradókat, hogy jelentkezzenek a 
csíkszeredai vérközpontnál (Lendület sétány 
1. szám) véradásra munkanapokon 8–12 óra 
között, ezáltal segítve a rászorulókon. 

a nap vicce

Egy autó beborul az árokba.
– Valami gond van? – kérdezi egy arra 

járó másik autós a járművezetőt. 
Erre bosszúsan így felel a sofőr:
– Á, dehogy, csak fölborítottam a kocsit, 

tudniillik meg akartam győződni arról, hogy 
jól forognak-e a kerekek...

programajánló

Könyvbemutató
Erdély több városa után Szé kelyudvarhelyen 

is be mu tatja útinaplóját dr. Gellérd Judit, mely-
nek címe: Ahol leoldom saruimat. A siménfalvi 
születésű, Hawaii-on élő lelkész-orvos-zenész-
író messzi országok tájai, népei, szent helyei kö-
zött kalauzol, „mindent és mindenkit székely 
szemmel lát és láttat”. Mostani könyvében vele 
e gyütt zarándokolhatunk a dzsun gel fojtogatá-
sából kiszabadított ősi kultúrák szent városai-
ba és az ökológiai katasztrófát jósló gleccserek 
Alaszkájába, valamint társaivá szegődhetünk 
Hawaii és Tibet száműzöttjeinek anyanyelvük 
és vallási hagyományaik mentésében. Akik a 
vallások és útleírások iránt egyaránt érdeklőd-
nek, vetítéssel egybekötött könyvbemutatóra 
hivatalosak ma 18 órától a székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház koncerttermébe. A szerzőt és 
művét Molnár Vilmos csíkszeredai író, a Szé-
kelyföld folyóirat szerkesztője méltatja.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (szeptember 4-ig) a követ-

kező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): szombaton 20, illetve vasárnap 18 
órától a Saw (Fűrész) 7 című filmet, holnap 19 
órától, valamint szombaton 15 és vasárnap 
20 órától az Avatart láthatják a mozirajongók. 
A Street dance című filmet ma 19 órától, szom-
baton 18 és vasárnap 16 órától tekinthetik meg. 
A Bolt című filmet szombaton 10 és vasárnap 12 
órától vetítik, a Caroline címűt pedig szombaton 
12 és vasárnap 10 órától láthatják. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as telefon-
számokon. Érdeklődni a program3d@yahoo.ro 
e-mail címen lehet.

ügyfélfogadás a főkonzulátuson

Tájékoztatják az ügyfeleket, hogy a csík-
szeredai főkonzulátus ügyfélfogadási rendje 
szeptember 5-től megváltozik. I. szeptember 
5-től állampolgársági kérelmeket csak a Gál 
Sándor utca 9. szám alatt, a Lázár-házban lehet 
benyújtani, továbbra is kizárólag előzetes idő-
pontfoglalás alapján. Időpontfoglalást és állam-
polgársági kérelmeket a 0366–087000-ás tele-
fonszámon lehet egyeztetni (új telefonszám!) 
II. Az eskütételekre is a Lázár-házban kerül sor. 
Az eskütétel időpontjáról mindenkit külön 
értesítenek. III. Az eskütétel után kerül sor az 
anyakönyvezésre. Az anyakönyvi kivonatok, 
valamint a lakcímkártya megérkezésről min-
denkit külön értesítenek. Az anyakönyvi kivo-
natokat személyesen, ügyfélfogadási időn belül 
lehet átvenni a Petőfi Sándor utca 45. számú 
épületben. Az ügyfélfogadási idő a következő: 
hétfő–csütörtök 9.00–15.30, pénteken 9.00–
13.00. IV. Az útlevélkérelmeket a főkonzulátus 
Petőfi Sándor utca 45. számú épületében lehet 
benyújtani, továbbra is kizárólag előzetes idő-
pontfoglalás alapján. Az elkészült útlevelekről 
értesítik a kérelmezőket, az elkészült útleveleket 
személyesen, ügyfélfogadási időn belül lehet 
átvenni a Petőfi Sándor utca 45. számú épület-
ben. Az ügyfélfogadási idő a következő: hétfő–
csütörtök 9.00–15.30, pénteken 9.00–13.00. 
Időpontfoglalás: 0366–087001 (új telefon-
szám!). Információk: http://www.mfa.gov.hu/
kulkepviselet/Csikszereda/hu

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro 

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, 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: Conafma BB, Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, e-mailen az 
elofizetes@hargitanepe.ro címen, a postásoknál, a postahi-
vatalokban, valamint banki átutalással. 
Banki adataink:

EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Mihály László

hargitanépe

– Téged miért ítéltek el?
– Szerelmes lett belém az anyósom.

– És?
– Elcsavartam a fejét...

www.parapista.com

para

Dokumentumfilm-fesztivál Csíkszeredában

VII. Film.doc

2011 őszén (szeptember 19., hétfő – szep-
tember 24., szombat) ismét sor kerül 
Csíkszeredában a Film.doc elnevezésű 

dokumentumfilm-fesztiválra. A filmes sereg-
szemle immár a teljes Kárpát-medencéből 
várja a filmes alkotásokat. A szervezők nem 
titkolt célja, hogy a jövőben ez a fesztivál le-
gyen a Keletről érkező dokumentumfilmek 
fordítókorongja Európa felé.

A programokban gazdag hetedik Film.
doc a sokszínűség jegyében zajlik majd a 
következő kategóriákban: antropológia.dok 
(néprajzi, antropológiai film), tudomány.dok 
(tudományos-ismeretterjesztő film), törté-
nelem.dok (történelmi témájú dokumen-
tumfilm), művészet.dok (képzőművészeti 

és irodalmi témájú dokumentumfilm), ter-
mészet.dok (természettel foglalkozó doku-
mentumfilm), kísérlet.dok (kísérleti és fik-
ciós elemekkel készített dokumentumfilm), 
portré.dok (portréfilm), év.dok (a fenti kate-
góriákba nem sorolható dokumentumfilm). 
Bővebb információ: http://dok.ro/

SZIF- 
biciklitúra

A Szentegyházi Ifjúsági Fórum biciklitú-
rát szervez a Szentegyháza – Kalibáskő 
– Kirujfürdő – Szeltersz – Szentegy-

háza útvonalon szeptember 10-én, szomba-
ton, melyre szeretettel várnak minden 13 éven 
felüli bringázni vágyó érdeklődőt. Gyülekező: 
9 órakor a szentegyházi Piactéren, indulás 
9.30-kor. A részletekről érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 0740–677664 
(Tókos Attila).


