
Napról napra
szabadidő

hargitanépe2011. szeptember 12., hétfő | 15. oldal

ma

Hétfő
Az év 255. napja, a hátralévő napok száma 

110. Napnyugta ma 19.53-kor, napkelte holnap 
7.04-kor. 

Isten éltesse 
Ibolya és Mária nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Ibolya jelentése a virág 

maga, míg a héber–görög–latin eredetű Mária 
jelentése ismeretlen. 

Szeptember 12-én történt 
1683. Bécs ostrománál az európai hadak 

visszaverték a törökök támadását. 

Szeptember 12-én született 
1818. Richard Gatling amerikai mechani-

kus, feltaláló 
1888. Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas 

író, a XX. századi magyar próza jelentős kép-
viselője 

1944. Barry White Grammy-díjas ameri-
kai popénekes, zeneszerző 

Szeptember 12-én halt meg 
1739. Reinhard Keiser német zeneszerző, 

„a XVII. század Mozartja” 
1871. Júlio Dinis portugál író
1983. Palotai Boris József Attila-díjas író-

nő, költő 
1983. Nádasy László író, filmrendező, esztéta
2003. Johnny Cash, D. H. amerikai count-

ryénekes, zeneszerző 

KultúrPresszó 

Új rádióműsor szólal meg mától a Marosvá-
sárhelyi Közszolgálati Rádióban. KultúrPresszó 
címmel színházról, zenéről, filmről, könyvről, 
kiállításról, rendezvényekről, divatról, hobbik-
ról, szabadidőről beszélget a meghívottakkal 
a két műsorszerkesztő: Kiss Dénes és Csepán 
Ida Júlia hétfőtől péntekig délután 2.20 és 4 
óra között. Mint mondják: Ez nem hecc. Zacc! 
A KultúrPresszó postaládája: kulturpresszo@
radiomures.ro 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 2 közúti balesetben 3 
sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 16 agy-
vérzéshez, 21 szívbeteghez, 18 magas vérnyomá-
sos esethez, 15 csonttöréshez, 6 testi sértéshez, 38 
különböző traumához, 7 asztmás és 2 epilepsziás 
krízishez riasztották a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 18 szülés, 10 ájulás, 4 ittas állapot, 4 kómás 
állapot, 24 légzéselégtelenség, 4 rángógörcsös ál-
lapot, 1 égési sérülés, 5 felső tápcsatornai vérzés, 
1 öngyilkossági eset, 3 különböző rovarcsípéses 
allergia esetén, 2 kutyaharapás, 5 hasmenéses 
eset, 17 pillanatnyi elmezavar, 1 étel-, 1 tisztí-
tószer- és 3 gyógyszermérgezés, illetve 3 lázas 
állapot esetén. Nyilvános helyről 5 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (szeptember 12–18. között) 

a következő filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma 19, holnap 16, pénteken 
19, szombaton 15, illetve vasárnap 20 órától az 
Avatar című filmet vetítik, a Street Dance című 
filmet ma 17, szerdán 18, csütörtökön 20, szom-
baton 18, illetve vasárnap 16 órától tekinthetik 
meg. A Saw 7 (Fűrész) című filmet holnap 19 
órától, szerdán és szombaton 20 órától, vasár-
nap pedig 18 órától tűzték műsorra. A Shrek 
mesefilmet pénteken 17 órától, szombaton és 
vasárnap 12 órától láthatják. A Jégkorszakot 
csütörtökön 16 órától, vasárnap 10 órától ve-
títik. Az Alice csodaországban című mesefilmet 
szerdán 16, csütörtökön 18, valamint szomba-
ton 10 órától kísérhetik figyelemmel. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

Klubtevékenység
A Riehen Egyesület keretében működő 

Providentia idősek klubja szeptember 19-
től ismét várja a nyugdíjasokat. Érdeklődni 
lehet az egyesület székhelyén (Csíkszereda, 
Zsögödi Nagy Imre u. 140. szám) vagy a 
0266–312479-es telefonszámon lehet.

Fazekastanfolyam 
A CSTIT és a Pörgettyű Egyesület által 

szervezett fazekastanfolyam második, haladó 
szakasza indul szeptember 29-én. A tanfo-
lyam a Műhelytitkok elnevezésű képzéssorozat 
harmadik fejezete. A tanfolyam haladó szaka-
szában a korongozásra és a népi kerámiamű-
vészetre kerül majd a fő hangsúly. A szervezők 
várják mindazokat erre a szakaszra, akik az első 
részt sikeresen befejezték. Bővebb információ-
kért keressék Fazakas Gabriella programfele-
lőst a 0743–518023-as telefonszámon, vagy a 
fazakasgabi@cstit.ro e-mail címen.  

Gyöngyfűzés a könyvtárban 
Szeptember 20. és november 8. között is-

mét gyöngyfűzőtanfolyamot szerveznek fel-
nőttek számára a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtárban. A képzés résztvevői 
a modern gyöngyfűzés alapjait sajátíthatják 
el Berényi Zsófia oktató irányításával a nyolc 
héten át tartó, heti háromórás foglalkozások 
keretében. Minden kedden 18 órától 21 óráig 
tartanak a foglalkozások a könyvtár olvasóter-
mében. A részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
0266–371790 telefonszámon vagy személye-
sen a könyvtár titkárságán.

IV. Gyergyói Lovas Napok
 A Krigel S. K. Hargita Megye Tanácsának 

és Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivata-
lának társszervezésében tartja a IV. Gyergyói 
Lovas Napokat szeptember 17–18-án Gyer-
gyó szentmiklóson, a mocsári lovaspályán. 
Részletek a www.fogathajtas.ro weblapon.

a nap vicce

– Hány éves vagy Pistike?
– Mínusz négy.
– Hogyhogy?
– A papám szerint a mamám 30 éves volt, 

amikor születtem, de most csak huszonhat.
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– Neked az a hibád, Jenő, hogy 
minden hülyének igazat adsz! 

– Igazad van...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Elindultam Kolozsvárról, 
megérkeztem Clujra

Nem tudományos tör-
té  ne lemkönyv Fülöp 
Sándor önéletírása. 

Olyan korrajz ez, amely élő 
emlékek sorából tevődik ösz-
sze. A szemtanú, az események 
átélője írja le benne mindazt, ami 
vele történt. Igazi 20. századi sors 
az övé! Fülöp Sándornak ugyan-
is igencsak kijutott a múlt század 
pokoljárásából. Kétévi katonás-
kodását fél év aktív frontszolgálat súlyosbí-
totta, majd négy év szovjetunióbeli hadifog-
ság pecsételte meg. Mindezzel azonban még 
korántsem ért véget a szerző 20. században 
átélt kálváriája, hiszen 1956 felemelő pillana-
táért hat év politikai fogsággal kellett fizetnie. 

Emlékezéseit ezekről az időkről is 
följegyezte.

A könyv terjedelme 256 
oldal (szerkesztette és beveze-
tővel ellátta: Papp Annamária), 
ára: 20 lej. A könyvek megvá-
sárolhatók a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhetők postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, nr.: 

4., jud.: Harghita. Tel./fax: 0266–371 036, 
mobil: 0745–005544, e-mail: konyvkiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB0152007505270001. Postai 
rendelésnél kérjük, küldje el a személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.

Székelyudvarhelyen

Kulturális Örökség Napjai

A Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont szeptember 16–17. 
között második alkalommal szer-

vezi meg a Kulturális Örökség Napjait 
Székelyudvarhelyen. A budapesti Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal által életre hívott 
program nagy sikert aratott az elmúlt évek-
ben mind az anyaországban, mind a hatá-
rokon túl. A program célja, hogy az átlag-
ember ingyenesen bepillanthasson azokba a 
különleges terekbe, épületbelsőkbe, melyek 
kultúránk, épített örökségünk részét ké-
pezik. A Forrásközpont Székelyudvarhely 
fontosabb épületeit kívánja ingyenesen a 
látogatók figyelmébe ajánlani, kulturális ér-
tékeinket minél szélesebb tömegek számára 
hozzáférhetővé tenni. A rendezvény program-

ja: pénteken du. 5 órától Sz. Kovács Géza 
segesvári festőművész kiállítását tekinthetik 
meg a forrásközpont előadótermében. A ki-
állítást Kovács Árpád művészettörténész 
nyitja meg. Szavalatot mond Péter Beáta, az 
oroszhegyi Petőfi Sándor Általános Iskola 
VIII. osztályos tanulója. Szombaton reggel 
9 órától indul a program egy városi sétával a 
Forrásközpont székhelyétől diákoknak, fia-
taloknak. Útvonal: Kossuth utca – Városhá-
za tér. Műemlék-látogatás: református temp-
lom, Szent Miklós-hegyi templom, egykori 
vármegyeháza (ma polgármesteri hivatal), 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Tamási 
Áron Gimnázium, Ferences-templom. 12 
órától a felnőtteket várják városnéző sétára. 
Vezető: Kovács Árpád.


