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Péntek
Az év 252. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 113. Napnyugta ma 20.01-kor, 
napkelte holnap 7.00-kor. 

Isten éltesse 
ma Ádám, holnap Hunor és Nikolett(a), 

vasárnap pedig Teodóra nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon ün-
neplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A sumer–héber eredetű Ádám jelentése: 

atyám. A török–magyar eredetű Hunor jelen-
tése: onogur (népnév), a Nikolett és Nikoletta 
nevek a Nikola (olasz) továbbképzéséből jöttek 
létre. A görög–német eredetű Teodóra jelentése 
Isten ajándéka.

Szeptember 9-én történt 
1896. Végrehajtották a világ első nyitott 

szívműtétét a frankfurti sebészeti klinikán. 

Szeptember 9-én született 
1828. Lev Tolsztoj orosz realista író 
1948. Wehner Tibor író, muzeológus, 

Munkácsy-díjas művészettörténész 

Szeptember 9-én halt meg 
1898. Stéphane Mallarmé francia költő és 

műfordító 
2003. Teller Ede fizikus, akadémikus, a 

„hidrogénbomba atyja”

felhívás

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ a Kulturális Örökség 
Napjai alkalmából szeptember 19-én tanul-
mányutat szervez vidéki kulturális szakemberek, 
kultúrigazgatók, civil szervezetek tagjai számára, 
amelynek során a résztvevők a két Homoród 
menti műemlékeket és a népi építészeti örök-
séget ismerhetik meg. Az utazás autóbusszal 
történik, a programon való részvétel ingyenes. 
Az autóbusz szeptember 19-én reggel 8 óra 30 
perckor indul Csíkszeredából, a Csíki Játékszín 
(régi kultúrház) melletti parkolóból. A kirán-
dulás tervezett útvonala: Csíkszereda – Lövéte 
– Homoródalmás – Homoródkarácsonyfalva – 
Oklánd – Szé kelyzsombor – Homoródszentpál 
– Ho moródszentmárton – Székelyudvarhely. 
Jelentkezni szeptember 15-ig a Hargita Megyei 
Kulturális Központ titkárságán lehet, a 0266–
372044-es, illetve a 0266–315891-es telefon-
számokon, valamint a kultura@ccenter.ro e-mail 
címen. Kapcsolattartó személy: András Jolán.

lőgyakorlat 

A 01101-es Katonai Egység tájékoztatása 
szerint ebben a hónapban a következő napo-
kon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, 
Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő 
körüli területeken:  szeptember 13–15., 20–22. 
és 27–29-én, naponta 8 és 24 óra között. Kérik 
a lakosságot, az említett időszakban kerüljék a 
fenti területeket. 

közkorcsolyázás

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 
szombaton és vasárnap 19–21 óra között köz-
korcsolyázás lesz. A belépő ára 6 lej.

programajánló

Színház
Már szeptemberben is láthatnak előadáso-

kat a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
társulatának művészei előadásában, ugyanakkor 
bérletek is válthatók a 2011/2012-es évadra. Ma 
18 órától a Városi Könyvtárban Turi Bálint m. v. 
Ajtót nyitok címmel egyéni előadóestet tart. Az 
előadóesten József Attila, Dsida Jenő és Márai 
Sándor verseiből hallhatnak összeállítást. Szep-
tember 16-án 18 órától szabadelőadásként Mus-
tármag címmel Kulcsár-Székely Attila egyéni 
előadását láthatják-hallhatják a székelyudvarhelyi 
Szent Miklós Római Katolikus Plébánián. Szep-
tember 29-én 20 órától a Mokka Kávézóban a 
Boldogság, gyere haza című zenés játékot tekint-
hetik meg Vidovenyecz Edina egyéni műsorá-
ban. Mindhárom előadás rendezője Csurulya 
Csongor. Helyfoglalás a 0266–212131-es, illet-
ve a 0749–212121-es telefonszámon.

Mesefalu Oroszhegyen
Az Artera Alapítvány szervezésében folyta-

tódik a Mesefalu Székelyföldön: a szeptember 
12–17. között megrendezendő alkotótábornak 
ezúttal Oroszhegy ad otthont. A Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány által működtetett napközi 
otthonban a gyerekek egy szobabútort fognak 
megfesteni mesteremberek segítségével, mind-
emellett alap- és középfokon több más mester-
séget is elsajátíthatnak. A tábor a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával valósul meg.  

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

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 38. szám): holnap 20, holnap-
után 15 órától az Avatar című filmet láthatják. A 
Street Dance című filmet holnap 16, holnapután 
pedig 18 órától láthatják. A Saw (Fűrész) 7 című 
filmet holnap 18, holnapután 20 órától vetítik, 
a Shrek mesefilmet pedig holnap 10-től. Az Ice 
Age mesefilmet holnap 12 órától, holnapután 10 
órától láthatják. Az Alice csodaországban című 
filmet holnapután 12-től tűzték műsorra. Hely-
foglalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-
as telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

kérdezőbiztosok figyelmébe

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala felhívja 
azon személyek figyelmét, akik a 2011. október 
20–31. között zajló romániai népszámlálásra 
kérdezőbiztosnak jelentkeztek, de még nem 
vették át a felkészüléshez szükséges tananyagot, 
megtehetik a polgármesteri hivatal 141-es irodá-
jában, naponta 9–15 óra között. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Lakatos Noémi Emese fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet tart a Gyermek sétány 2/A/6. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. Keszeg János a Bethlen Gá-
bor utca 45/2. szám alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

– Melyek a világ legbizonytalanabb állatai?
– A mitévő legyek...
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– Ha igaz, hogy a bűnös visszatér a tett színhelyére,  
akkor itt soha nem lesz nyugtom az építőktől és a szerelőktől!

  www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Csíksomlyón

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.

A csíksomlyói kegyhely őszi Mária neve 
búcsúja szeptember 11-én és 12-én 
lesz. Mindkét napon a szentmisék 

reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. 
Szeptember 11-én, vasárnap a fél 11-kor kez-
dődő szentmise szónoka Ft. Csont Ede, a gyu-
lafehérvári Hittudományi Főiskola és Papne-
velő Intézet prefektusa lesz. Az esti szentmise 
után (a korábban meghirdetett időponttal el-
lentétben) 20 órától a csíksomlyói kegytemp-
lom 80 éves orgonája tiszteletére orgonakon-
certet ad Lászlóffy Árpád Székelyudvarhelyen 
élő orgonaművész, melyen Bach-, Pachelbel- 
és Liszt Ferenc-művek csendülnek fel.

Szeptember 12-én, hétfőn a fél 11-kor 
kezdődő ünnepi szentmise szónoka Nt. Se-
bestyén Péter szentszéki tanácsos, marosvá-
sárhelyi plébános lesz.

A csíksomlyói ferences testvérek szere-
tettel várják a kegyhely őszi búcsújára a ked-
ves testvéreket azért, hogy „a Szűzanya köré 
összegyűlve Krisztussal találkozhassunk, és 
hitünkben megerősödjünk!” (Borsodi L. 
László ferences sajtóreferens)
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Mária neve búcsú


