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Hétfő 
Az év 248. napja, az évből még 117 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.05-kor, napkel-
te holnap 6.56-kor. 

Isten éltesse 
Lőrinc és Viktor nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Lőrinc jelentése: Laurentum 

vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszí-
tett, míg a szintén latin eredetű Viktor jelentése: 
győző, győztes. 

Szeptember 5-én történt 
1905. Az 1904–1905-ös orosz–japán há-

ború befejezéseként az amerikai Ports mouth-
ban aláírták a békeszerződést. 

Szeptember 5-én született 
1638. XIV. Lajos francia király, a „Napkirály” 
1733. Christoph M. Wieland német költő 
1883. Otto Erich Deutsch osztrák zenetör-

ténész 

Szeptember 5-én halt meg 
1838. Charles Percier francia építész 
1953. Soós Géza református lelkész 
1968. Görbe János Kossuth-díjas színész 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 7 közúti balesetben 7 
sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 15 agy-
vérzéshez, 21 szívbeteghez, 27 magas vérnyomá-
sos esethez, 11 csonttöréshez, 5 testi sértéshez, 31 
különböző traumához, 2 asztmás és 4 epilepsziás 
krízishez riasztották a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 22 szülés, 17 ájulás, 7 ittas állapot, 6 kómás 
állapot, 18 légzéselégtelenség, 9 rángógörcsös 
állapot, 2 öngyilkossági kísérlet, 3 különböző 
rovarcsípéses allergia esetén, 1 kutyaharapás, 7 
hasmenéses eset, 17 pillanatnyi elmezavar, 1 szén-
monoxid-mérgezés, 3 medvetámadás, 1 skarlátos 
eset, 5 gyomorvérzés, 2 ételmérgezés, illetve 35 
lázas állapot esetén. Nyilvános helyről 11 alka-
lommal riasztották a mentőszolgálatot. A héten 
összesen hét halottat jegyeztek.

felvételi a kántor-tanítóképzőbe

Ma kezdődik a beiratkozás a júliusi felvételi 
után betöltetlen maradt helyekre a kántor-taní-
tóképzőbe, amely a Károli Gáspár Református 
Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata. 
A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagoza-
tán 7 tandíjmentes helyre, a levelező tagozaton 
15 költségtérítéses helyre várják a jelentkezőket. 
A kántor szakot nappali tagozaton református, 
római katolikus, unitárius és evangélikus hall-
gatók közül bárki felveheti. Új lehetőségként az 
idei tanévtől levelező tagozaton bevezetik a 2 
éves posztliceális rendszerű református kántor-
képzést, amely egyházkerületi kántorvizsgával 
zárul. A jelentkezés és beiratkozás szeptember 
14-ig tart, az alkalmassági vizsgára szeptember 
15-én kerül sor. Érdeklődni a 0265–215278-as 
telefonszámon lehet. 

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Dumaszínház
Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelő-

dési Házában szeptember 22-én, csütörtökön 19 
órától a Showder Klub – Dumaszínház humo-
ristáinak stand-up estjére látogathatnak el az ér-
deklődők. Fellépők: Dombovári István, Beliczai 
Balázs, Zsók Levente. A jegyek ára diákoknak 20 
lej, felnőtteknek 25 lej.

Dél-Hargita Teljesítménytúra
A csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület leg-

nagyobb rendezvénye, a Dél-Hargita Teljesít-
ménytúra második kiírásához érkezett, melyre 
idén is várnak minden természetbarátot. A Har-
gita-hegység déli részén szervezik meg szeptem-
ber 10-én, szombaton 40, 25, illetve 15 km-es 
szakaszokon. A nevezési díj egységesen 25 lej, 
illetve 15 lej EKE-tagoknak és diákoknak. A be-
nevezési díj fejében a résztvevők (egy kis tízórai 
csomag mellett) kézhez kapják az útvonal részle-
tes térképét és leírását, valamint az igazolólapot, 
amelyet majd a bírók láttamoznak minden ellen-
őrző pontnál. Akinek sikerül a távot szintidőn 
belül teljesítenie, a szervezőbizottság oklevéllel és 
kitűzővel jutalmazza, s mert tudjuk, hogy az elfá-
radt túrázó legnagyobb öröme azért mégis egy jó 
adag kiadós krumplitokány, a célba érést követő 
lakoma ezúttal sem marad el. Szálláshely a távo-
labbról érkezőknek: Szeredai-fürdő – vízügyiek 
háza (a sátrazás ingyenes). Bővebb információk: 
Daday Hunor, 0040–744 –590775, dahunor@ 
yahoo.com.

Biciklitúra
A Szentegyházi Ifjúsági Fórum biciklitúrát 

szervez a Szentegyháza – Kalibáskő – Kirujfürdő 
– Szeltersz – Szentegyháza útvonalon szeptem-
ber 10-én, szombaton, melyre szeretettel várnak 
minden 13 éven felüli bringázni vágyó érdeklő-
dőt. Gyülekező: 9 órakor a szentegyházi Piacté-
ren, indulás 9.30-kor. A részletekről érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 0740–677664 
(Tókos Attila).

Bérletváltás és hangverseny
A Székelyföldi Filharmónia 2011–2012-es 

évadjára szóló bérletek már megvásárolhatók a 
székelyudvarhelyi Művelődési Ház pénztáránál. 
Az érdeklődők idén is több lehetőségből választ-
hatnak: a felnőttbérletet 50 lejért, míg a szakmai 
bérletet 35 lejért (ezt minden zenei egyetemi 
végzettséggel rendelkező személy, valamint a 
Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanárai 
és dolgozói vásárolhatják meg) lehet megvenni, 
szintén 35 lej a vidéki bérlet is. A diákbérlet, il-
letve a nyugdíjasbérlet egyaránt 25 lejbe kerül. 
A bérleteket a Művelődési Ház pénztáránál 
hétköznapokon 11–14 és 15–17 óra között le-
het megvásárolni. A Székelyföldi Filharmónia 
az évadnyitó hangversenyét szeptember 25-én, 
vasárnap tartja. Műsoron: B. Britten: Simple 
Symphony, A. Dvorák: Vonósszerenád, W. A. 
Mozart: c-moll Adagio és fúga, W. A. Mozart: 
g-moll szimfónia KV 550. A hangversenyen a 
budapesti Horváth Gábor vezényel.

a nap vicce

Kovács kifog egy aranyhalat a tóból, mire 
az megszólal:

– Teljesítem egy kívánságodat, kérj nyu-
godtan bármit!

– Jó! – mondja Kovács –, legyen benned 
minél kevesebb szálka!
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– Derék atyafiak ezek. Hajnalban lekaszálták a füvet, délben megforgatták a rendet, 
aztán boglyát raktak, s végül meg is ették mind az egészet.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Komoróczy György: 
Édes anyanyelvünk

Komoróczy György éle-
tének nagy része a nyel-
vünk pusztuló, forgács-

ként el  hulló szavaink szerelmében 
és védelmében telt el. Évtizedek 
óta írja nyelvművelő cikkeit, har-
col az egységes magyar nyelv-
használatért, emeli föl szavát a 
fölösleges idegen kifejezések ellen. 
És volt amitől őriznie nyelvünk 
foszló sajátos szövetét, mert nyelvünk utolsó 
nyolcvan éve örökös utóvédharcban telt el, a 
trianoni utódállamok állandóan „nyelv-ha-
zánkra” törtek, tudták amit mi is, azt, hogy 
nyelvünk utolsó mentsvárunk, maradék 

óvóhelyünk megmaradásunknak 
tányéraknákkal aláaknázott útjain. 
(Lőrincz György)

A könyv terjedelme 288 oldal, 
ára: 27 lej. Megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, 
illetve megrendelhető postai után-
véttel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, 
nr. 4., Pf. 140, jud.: Harghita. Tel./

fax: 0266–371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.ro. Folyó-
számlaszám: BCR – RO46RNCB015200 
7505270001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje 
el a személyi számát (CNP) is.

III. Madéfalvi Hagymafesztivál

Harmadízben rendeznek Madéfalván 
Hagy mafesztivált szeptember 
9–11. között Madéfalva Helyi Ta-

nácsa, a Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés, 
a Madéfalvi Csompoly Közbirtokosság, a 
Madéfalvi Egyházközség, valamint a helyi 
gazdaszervezetek segítségével. A program-
ban sportvetélkedők, borkóstoló, hagyma-
bál, erdei kirándulás, hagymaszüreti fel-
vonulás, ünnepi szentmise, hagyományos 
termékkiállítás és vásár, játszóház, íjászat, 
történelmi, népi és logikai játékok, illetve 
néptáncelőadások szerepelnek.


