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Kedd
Az év 256. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 109. Napnyugta ma 19.50-
kor, napkelte holnap 7.07-kor. 

Isten éltesse
Kornél és Lujza nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin eredetű Kornél jelentése: somfa, 

szarv. A Lujza nevünk a francia Louise ma-
gyarosított formájaként jött létre, jelenté-
se: hírnév, háború. 

Szeptember 13-án történt 
i. e. 490. A Miltiadész vezette görö-

gök Marathonnál menekülésre kény-
szerítették a  perzsákat. A győzelem hírét 
Pheidippidesz görög katona futva vitte 
Athénba, s megérkezve holtan esett össze 
a kimerültségtől. 

1954. A Déli-Urálban atombomba be-
vetésével hadgyakorlatot tartottak, majd 
pár órával a robbantás után katonák tízezrei 
haladtak át a célterületen. 

Szeptember 13-án született 
1797. Aranyosrákosi Székely Sándor 

író, unitárius püspök 
1842. Mihalovich Ödön / Edmund 

von Mihalovich zeneszerző és zenepeda-
gógus 

1922. Charles Brown amerikai blues-
énekes, zeneszerző

Szeptember 13-án halt meg 
1592. Michel de Montaigne francia író, 

moralista, pedagógus 
1657. Jacob von Kampen németalföldi 

építész és festő 
1705. Thököly Imre fejedelem 
1977. Leopold Stokowski lengyel szár-

mazású amerikai karmester 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel 
az áramszolgáltatás szeptember 14–16. 
között, naponta 8.30 és 14.30 között 
Gyimesközéplokon (Borospataka 49–131. 
szám alatt).

a topográfus válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió szerda dél-
ben negyed egykor kezdődő Miben segít-
hetünk? című műsorának meghívottja dr. 
Rákossy Botond földmérő mérnök, aki 
az ingatlan- és földterület-visszaigénylé-
sek folyamatában felmerülő kérdésekre 
válaszol. A beszélgetésbe a hallgatók is 
bekapcsolódhatnak a 0265–307777 vagy 
a 0365–424433-as telefonszámokon, il-
letve a 0755–044019-es SMS-számon. 
Az érintettek kérdéseiket feltehetik 
interneten is a Marosvásárhelyi Rádió 
www.radiomures.ro honlapján, a Miben 
segíthetünk? címszó alatt. Műsorvezető: 
Agyagási Levente.
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Az Európai Mobilitási Hét részeként

Kincskeresők kerékpárútja  
és teniszverseny

Az Európai Mobilitási Hét ren-
dezvénysorozatának részeként, 
a Polgár-Társ Alapítvány és a 

Zöld SzékelyFöld Egyesület „kincs-
kereséssel” egybekötött kerékpártúrát 
szervez a Hárs útján szeptember 17-
én, szombaton. Útvonal: Csíkszereda 
– Fitód – Xántusz-kápolna – Xántusz-
vár – Hosszúaszó – Csíkszentlélek – 
Csíkszereda (megközelítőleg 16,5 km). 
A jelentkezők induláskor egy feladatla-
pot kapnak kézbe, amelyet a túra során 
fognak megoldani, az ott megfigyeltek 
alapján. A túra végén a legjobban tel-
jesítő kincskeresők értékes díjakban 
részesülnek. Az indulás 10 órakor lesz 
a tejgyár előtti parkolóból (Szentlé-
lek utca 49. szám). A túra mindenki 

számára nyitott. Jelentkezni az info@
zoldszekely.ro e-mail címen vagy a 
0742–125368-as telefonszámon, illet-
ve a helyszínen lehet.

*
Az Európai Mobilitási Hét kere-

tén belül a Polgár-Társ Alapítvány és a 
Transylvanian Tennis Club teniszversenyt 
szervez szeptember 17-én és 18-án 8 órá-
tól. A versenyre 14 éven felüli személyek 
jelentkezhetnek 3 kategóriában: nők, 35 
év alatti férfiak, 35 év feletti férfiak. Díjak 
kategóriánként: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej. 
Helyszín: Csíkszereda, Nagymező utca 47. 
szám (szabadtéri teniszpályák) Jelentkezni 
a 0266–310678-as telefonszámon vagy 
office@repf.ro e-mail címen lehet szep-
tember 15-én 16 óráig.

Csaba Királyfi Népfőiskola

Első tanévét kezdi meg 
2011 októberében a Csa-
ba Királyfi Népfőiskola. 

A Székely Pajzs Egyesület célja a 
hiánypótló népfőiskolával a szé-
kely nemzettudat erősítése – a 
nemzeti önrendelkezés elérésé-
hez nélkülözhetetlen előadáso-
kat hallhatnak majd az érdeklő-
dők a következő témákban: ős-
történet, történelem, rovásírás, 
vallástörténelem, XXI. századi 

politológia, hagyományőrzés, 
magyar nyelv. Várnak minden-
kit ideológiai, pártpolitikai és 
vallási megosztottság nélkül. A 
Csaba Királyfi Népfőiskolán 
a részvétel ingyenes. Helyszín: 
Székelyudvarhely, Gondűző Ét-
terem és Szálloda (Szent Imre 
utca 18.) Érdeklődni és regiszt-
rálni a szekelypajzs@gmail.com 
címen lehet és a 0740–918023-
as telefonszámon. 

www.parapista.com

para

– Mit csinálsz, ha nyugdíjba mész?
– Az első héten csak üldögélek a hintaszékben.

– És aztán?
– Aztán lassacskán elkezdek hintázni.

programajánló

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

között) a következő filmeket vetítik a 
Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 
16, pénteken 19, szombaton 15, illetve 
vasárnap 20 órától az Avatar című filmet 
vetítik, a Street Dance című filmet szerdán 
18, csütörtökön 20, szombaton 18, illet-
ve vasárnap 16 órától tekinthetik meg. A 
Saw 7 (Fűrész) című filmet ma 19 órától, 
szerdán és szombaton 20 órától, vasárnap 
pedig 18 órától tűzték műsorra. A Shrek 
mesefilmet pénteken 17 órától, szomba-
ton és vasárnap 12 órától láthatják. A Jég-
korszakot csütörtökön 16 órától, vasárnap 
10 órától vetítik. Az Alice csodaországban 
című mesefilmet szerdán 16, csütörtökön 
18, valamint szombaton 10 órától kísér-
hetik figyelemmel. Helyfoglalás a 0757–
565398 vagy a 0736–492213-as telefon-
számokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

Projekt 4 – Csendélet
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, az Erdé-

lyi Összművészeti Egyesület és a Projekt 
csoport meghirdeti a Projekt 4-et, melyre 
két kategóriában lehet pályázni: 1.) az elő-
ző Projektek teljes tematikai szabadságával 
szemben ezúttal egy nagy téma, a csendélet 
köré szerveződik a kiállítás. A Projekt 4-re 
e téma mentén várjuk fiatal képzőművé-
szek alkotásait; 2.) szabad téma: olyan al-
kotók jelentkezését várják ebben a kategó-
riában, akik számára a csendélet műfaja/
témája közömbös. Akik szabad témában 
pályáznak, alkotásaik a zsűri véleménye-
zésének függvényében bekerülhetnek a 
vándorkiállításra, de nem részesülhetnek a 
Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális 
Központ díjaiban. Az erdélyi fiatal képző-
művészek vándorkiállítására 18 és 35 év 
közötti képzőművészek jelentkezését vár-
ják szeptember 30-ig a következő e-mail 
címre: projekt@cstit.ro, vagy személyesen 
a következő címen: Csíkszereda, Szabadság 
tér 5. szám, postai kód 530140, Hagita me-
gye. A vándorkiállítás első helyszíne a csík-
szeredai Siló – Kortárs Művészeti Központ, 
ahol  október 10–30. között tekinthetik 
meg az érdeklődők a kiállított alkotásokat. 
Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli, és a 
kiállításra beválogatott munkákról kataló-
gus készül. Idén is díjazásra kerül sor a Har-
gita Megye Tanácsának alintézményeként 
működő Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális Központ jóvoltából, de ezúttal 
kizárólag a csendélet témára reagáló szer-
zők részesülhetnek a művésztáborokban 
való alkotás lehetőségéből. A projekttel 
kapcsolatos részletekről érdeklődhetnek a 
0747–115337-es telefonszámon hétköz-
naponként 8 és 16 óra között, valamint a 
projekt@cstit.ro email címen. 

a nap vicce

Két nő beszélget a téli Alpok egyik szál-
lodájának a teraszán.

– Nézd, ott síel a férjem, a hegy tetején! 
– mutatja az egyik.

– Azzal a hosszú, piros sállal?
– Te naiv lélek! Az nem sál, az a nyelve!


