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Szerda
Az év 257. napja, a hátralévő napok szá-

ma 108. Napnyugta ma 19.48-kor, napkel-
te holnap 7.08-kor. 

Isten éltesse 
Roxána és Szeréna nevű olvasóinkat és 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A perzsa–görög eredetű Roxána jelen-

tése ismeretlen, a latin eredetű Szeréna je-
lentése: derűs, vidám. 

Szeptember 14-én történt 
1867. Hamburgban megjelent Karl 

Marx német filozófus és közgazdász fő 
műve, A tőke I. kötete. 

Szeptember 14-én született 
1817. Habsburg István főherceg, aka-

démikus, az utolsó magyar nádor 
1942. Czakó Gábor József Attila-díjas 

író, kritikus 

Szeptember 14-én halt meg 
1321. Dante Alighieri olasz költő, a vi-

lágirodalom klasszikusa 
1852. Arthur Wellington angol hadve-

zér, a waterloo-i csata hőse 

szünetel az áramszolgáltatás

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

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja dr. Rákossy Botond 
földmérő mérnök, aki az ingatlan- és földte-
rület-visszaigénylések folyamatában felmerülő 
kérdésekre válaszol. A beszélgetésbe a hallga-
tók is bekapcsolódhatnak a 0265–307777 
vagy a 0365–424433-as telefonszámokon, 
illetve 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.

KultúrPresszó 

Új rádióműsor szólal meg a Maros-
vásárhelyi Közszolgálati Rádióban. Kul
túrPresszó címmel színházról, zenéről, film-
ről, könyvről, kiállításról, rendezvényekről, 
divatról, hobbikról, szabadidőről beszélget 
a meghívottakkal a két műsorszerkesztő: 
Kiss Dénes és Csepán Ida Júlia hétfőtől 
péntekig délután 2.20 és 4 óra között. A 
KultúrPresszó postaládája: kulturpresszo@
radiomures.ro 

a nap vicce

Könyvesboltban:
– Tehát egy Újtestamentumot parancsol, 

hölgyem?
– Igen, sőt ha lehet, akkor a legújabbat!
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Hangverseny

Hargita Megye Tanácsának Ko
molyzene Hargita megyének el-
nevezésű programja keretében 

Gyimesfelsőlokon lép színpadra a Csíki 
Ka marazenekar Kamaraegyüttese szep-
tember 18-án, vasárnap 17.30-tól az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus 
Líceumban. Műsoron: magyar főúri zene 

a XVI. századtól napjainkig. Közreműkö
dik: Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, 
ének; Szabó Éva – furulyák, barokk fuvo-
la, dobok; Kovács László – hegedű, ének; 
Kovács Éva – hegedű; Adorján Csaba – 
brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor 
– cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. 
A koncertre a belépés díjtalan.

www.parapista.com

para

– Hogyan kerültek ezek ide? 
– Megpróbáltak spórolni az idegenvezetőn...

programajánló

Alternatív ifjúsági kávéház
Az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszéki szer-

vezete második alkalommal szervezi meg a 
PONT névre keresztelt alternatív ifjúsági ká-
véházat a csíkszeredai Szakszervezetek Mű-
velődési Házának márványtermében, ma 16 
órai kezdettel. Az első PONT-hoz hasonlóan 
változatos a program, beszélgetések, felolvasá-
sok, karikatúrakészítés, társasjátékok, a Loud 
Sound Dealers zenekar koncertje, majd gitár-
est várja az érdeklődőket. A második PONT 
újítása a könyvbazár, melynek keretein belül 
a volt 11–12.-es diákok árulhatják használt 
tankönyveiket az idei évfolyamok számára. A 
belépés ingyenes.

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

zött) a következő filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 38. szám): pénteken 19, 
szombaton 15, illetve vasárnap 20 órától az 
Avatar című filmet vetítik, a Street Dance 
című filmet ma 18, holnap 20, szombaton 
18, illetve vasárnap 16 órától tekinthetik 
meg. A Saw 7 (Fűrész) című filmet ma és 
szombaton 20 órától, vasárnap pedig 18 
órától tűzték műsorra. A Shrek mesefilmet 
pénteken 17 órától, szombaton és vasárnap 
12 órától láthatják. A Jégkorszakot holnap 
16 órától, vasárnap 10 órától vetítik. Az 
Alice csodaországban című mesefilmet ma 
16, holnap 18, valamint szombaton 10 órá-
tól kísérhetik figyelemmel. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

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 foglalkozá-
sok keretében. Minden kedden 18 órától 
21 óráig tartanak a foglalkozások a könyvtár 
olvasótermében. A részvételhez előzetes be-
jelentkezés szükséges. Érdeklődni és jelent-
kezni lehet a 0266–371790 telefonszámon 
vagy személyesen a könyvtár titkárságán.

történelmi vetélkedő 

A Lakiteleki Népfőiskola a nándorfe-
hérvári diadal 555. esztendejében Kárpát-
medencei történelem tanulmányi versenyt 
hirdet általános iskolás és középiskolás diá-
kok részére. A verseny témája: Magyarország 
történelme a Hunyadiak korától a török Ma
gyarországról való kiűzéséig, 1699ig. A meg-
mérettetésre háromfős csapatok jelentkezését 
várják. A versenyre csapatonként 15 euró a 
nevezési díj, melyet hazánkból átutalással 
kérnek befizetni a Népfőiskola számlájára: 
HU61–5200–0018–1510–0106–0000–
0000 számlaszám, BIC: TAKBHUHB. Je-
lentkezési határidő: október 15. A feladatok 
a Népfőiskola honlapjáról (http://www.
lakitelek.hu/nepfoiskola) lesznek letölthe-
tők. További felvilágosítással a 76/449–077 
vagy a 70/931–7808-as számon (Olajos Ist-
ván iskolaigazgató) szolgálnak.

Elindultam Kolozsvárról, 
megérkeztem Clujra

Nem tudományos 
tör té  ne lemkönyv 
Fülöp Sándor ön-

életírása. Olyan korrajz ez, 
amely élő emlékek sorából 
tevődik össze. A szemtanú, 
az események átélője írja le 
benne mindazt, ami vele tör-
tént. Igazi 20. századi sors 
az övé! Fülöp Sándornak 
ugyanis igencsak kijutott a 
múlt század pokoljárásából. Kétévi kato-
náskodását fél év aktív frontszolgálat sú-
lyosbította, majd négy év szovjetunióbeli 
hadifogság pecsételte meg. Mindezzel 
azonban még korántsem ért véget a szer-
ző 20. században átélt kálváriája, hiszen 
1956 felemelő pillanatáért hat év politikai 

fogsággal kellett fizetnie. Em-
lékezéseit ezekről az időkről 
is följegyezte.

A könyv terjedelme 256 ol-
dal (szerkesztette és be vezetővel 
ellátta: Papp An namária), ára: 
20 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Pal las-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhetők postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 

Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, nr.: 4., jud.: 
Harghita. Tel./fax: 0266–371036, mo-
bil: 0745–005544, e-mail: konyvkiado@
pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB0152007505270001. Pos-
tai rendelésnél kérjük, küldje el a személyi 
számát (CNP) és telefonszámát is.


