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Szerda
Az év 250. napja, az évből még 115 nap 

van hátra. Napnyugta ma 19.06-kor, napkel-
te holnap 6.59-kor.

Isten éltesse
Regina nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Regina jelentése: királynő.

Szeptember 7-én történt
1812. Lezajlott Napóleon oroszországi 

hadjáratának legjelentősebb összecsapása 
Borogyinónál.

2004. Elérte az ezret az Irakban elhunyt 
amerikai katonák száma az Irak ellen 2003 
márciusában indított háború kezdete óta. 

Szeptember 7-én született 
1533. I. Erzsébet (Tudor), Anglia királynője 
1911. Todor Zsivkov bolgár kommunista 

politikus, párt- és állami vezető 
1927. Szenik Ilona kolozsvári népzeneku-

tató, egyetemi tanár 
1942. Gellérd Lajos újságíró, a Brassói 

Lapok munkatársa 
1956. György Béla, Madéfalván született 

könyvtáros, történész, az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatársa 

Szeptember 7-én halt meg 
1854. Jacques Arséne Ancelot francia 

drámaíró, költő 
2002. Uziel Gal német származású izraeli 

fegyvertervező, legismertebb alkotása a róla 
elnevezett géppisztoly 

2007. Csernus Tibor Kossuth-díjas festő, 
kiváló művész

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfeleit, 
hogy ma 8–18 óra között javítások miatt szü-
netel az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszeredában, a 
Tudor Vladimirescu utca a 43–69. szám alatt. 
A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága 
átmenetileg megemelkedhet. Továbbá érte-
sítik ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, rekla-
mációt a nap 24 órájában a 0758–770040-es 
számon fogadnak.

a nap vicce

Székely bácsika stoppol az útszélen a tehe-
nével. Megáll mellette egy Jaguár. A sofőr oda-
kiált a bácsinak.

– Jó napot kívánok! Magát el tudom vinni, 
de a tehenét nem.

– Kösse csak az autó után!
A sofőr rászánja magát, és odaköti a tehe-

net a vonóhoroghoz. Mennek negyvennel, a 
tehén kitartóan kocog utánuk. Mire a paraszt-
bácsika:

– Mehet gyorsabban is, bírja az!
A jaguáros rákapcsol. Mennek már nyolc-

vannal is, amikor a vezető belenéz a tükörbe.
– Bácsi, úgy látom, kezd elfáradni a tehe-

ne! Már lógatja a nyelvét!
– Nem olyan biztos az! Merre lógatja a 

nyelvét?
– Balra.
– Akkor vigyázz, fiam, mert előzni fog!

programajánló

Mustármag
Szeptember 16-án 18 órától Kulcsár-Szé-

kely Attila Mustármag című egyéni előadását 
tekinthetik meg szabadelőadásként a székely-
udvarhelyi Szent Miklós Római Katolikus Plé-
bánián. Rendező: Csurulya Csongor. 

Tábor Homoródfürdőn
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró egye-

sület a hétvégén, szeptember 9–11. között erdei 
iskola típusú tábort szervez Homoródfürdőn, 
amelyre korosztálytól függetlenül minden ér-
deklődőt szívesen vár. A táborban, amelyben 
társszervezőként részt vesz a csíkszeredai Ne-
felejcs Egyesület és az újonnan alakult városi 
atlétikai szakosztály tagjai is, a következő prog-
ramok lesznek: tematikus előadások, túrák a 
környékbeli helyekre, atlétikai edzések, fürdés a 
szentegyházi strandon, vetélkedők és sok szóra-
kozás. Bővebb információk és jelentkezés a ren-
dezvényre a 0745–107618-as telefonszámon 
(holnap 21 óráig).

Orgonakoncert
A csíksomolyói kegytemplomban az orgo-

na felszentelésének 80. évfordulója alkalmá-
ból szeptember 8-án este 8 órakor Lászlóffy 
Árpád Székelyudvarhelyen élő orgonaművész, 
zenetanár tart koncertet, amelynek keretében 
Bach-, Pachelbel- és Liszt Ferenc-művek csen-
dülnek fel.

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben negyed 
egykor kezdődő Miben segíthetünk? című mű-
sorának meghívottja a Maros Megyei Tanács 
elnöke, Lokodi Edit Emőke. A műsor témája: 
a megyei beruházások, a megyei utak állapo-
ta, a székelyföldi megyék együttműködése. A 
hallgatók a 0265–307777-es vagy a 0365–
424433-as telefonszámokon, illetve a 0755–044 
519-es SMS-számon, valamint e-mailben a 
mibensegithetunk@radiomures.ro címen te-
hetnek fel kérdéseket. Műsorvezető: Agyagási 
Levente. 

pályázat

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Ma-
rosvásárhelyi Kulturális Központ Liszt Ferenc 
születésének 200. és halálának 125. évfordulója 
alkalmából. Az erdélyi magyar képzőművésze-
ket megszólító, 1000 eurós fődíjú, Liszt Ferenc 
víziói című pályázatra a kiíró olyan, a zeneszerző 
személyének, életútjának, illetve művészetének 
vagy a művei által kiváltott élménynek az ábrá-
zolását várja, amelyek méltó hordozói szellemi 
örökségének. A pályamunkákat Marosvásár-
helyen, a Retezatului utca 2/4. szám alatt kell 
benyújtaniuk a művészeknek, kiállításra kész 
állapotban, legkésőbb október 4-ig. Bekülden-
dő művek száma: önálló alkotásonként max. 5 
db, sorozat esetében 1 sorozat maximum 5 kép-
ből állhat, 1 sorozat egy alkotásnak minősül. 
Az alkotásokról készített jó minőségű, körülbelül 
3 MB méretű digitális reprodukciókat az alkotás 
adatainak egyértelmű közlésével együtt az alábbi 
e-mail címre várják: office@vasarhely.ro További 
információk a 0746–083212-es telefonszámon 
kaphatók.
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– Szíveskedjék előre fizetni, uram!
– Miért, attól fél, hogy ló nélkül jövök vissza?
– Nem. Attól, hogy a ló ön nélkül jön vissza.

www.parapista.com

para

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, harcol az 
egységes magyar nyelvhasználatért, 
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 utód-
államok állandóan „nyelv-hazánkra” törtek, 
tudták, amit mi is, azt, hogy nyelvünk utolsó 
mentsvárunk, maradék óvóhelyünk megma-

radásunknak tányéraknákkal aláak-
názott útjain. (Lőrincz György)

A könyv terjedelme 288 ol-
dal, ára: 27 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 530210 Miercurea Ciuc, str. 
Petőfi Sándor, nr. 4., Pf. 140, jud.: 
Harghita. Tel./fax: 0266–371036, 

0745–005544, e-mail: konyvkiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB015200 7505270001. Pos-
tai rendelésnél, kérjük, küldje el a személyi 
számát (CNP) is.

Ajtót nyitok

Turi Bálint vendégmű-
vész Ajtót nyitok című, 
József Attila, Dsida 

Jenő és Márai Sándor verseiből 
összeállított előadóestjére invi-
tálják az érdeklődőket ma 18 
órától a székelyudvarhelyi Vá-
rosi Könyvtár olvasótermébe. 
További előadások: holnap, il-
letve pénteken 18 órától ugyan-
azon helyszínen. Helyfoglalás 
kapcsán érdeklődni a színház székhelyén 
(Székelyudvarhely, Tamási Áron u. 15 szám) 
vagy a 0266–212131-es telefonszámon lehet. 
E-mail: office@szinhaz.ro

„A szonettkoszorú József 
Attila születésnapi köszöntője, 
ajándéka mesterének és ba-
rátjának Juhász Gyulának 40. 
születésnapjára. Az előadás a 
mesterszonett létrejöttét mutat-
ja be a színész alkotófolyamatán 
keresztül, megfogalmazva ars 
poeticáját, bepillantást engedve 
legbelsőbb mikrokozmoszába.

Versasszociációk – képek, 
gondolatok építkezése az alapoktól a 
»kulcsrakész« állapotig. Hálás köszönet 
érte, élőknek és elhunytaknak, a tanítá-
sért.” (Turi Bálint)


