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Péntek
Az év 259. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 106. Napnyugta ma 19.46-
kor, napkelte holnap 7.09-kor. 

Isten éltesse 
ma Edit, holnap Zsófia és Róbert, va-

sárnap pedig Diana nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Edit jelentése: örök-

lött birtok, örökség, birtok, vagyon + harc, 
gazdag + harc. A görög eredetű Zsófia 
jelentése: bölcsesség, míg a német eredetű 
Róbert jelentése: fényes. A római eredetű 
Diána jelentése: ragyogó, hírnév.

Szeptember 16-án történt 
1955. Argentínában felkelés tört ki 

Juan Perón diktatúrája ellen. 

Szeptember 16-án született 
1893. Szent-Györgyi Albert Nobel-dí-

jas orvos, biokémikus, akadémikus, a C-vi-
tamin felfedezője 

1943. Márton András Jászai Mari-díjas 
színész, rendező 

Szeptember 16-án halt meg 
1736. Daniel Fahrenheit német fizikus 
1977. Maria Callas görög származású 

operaénekesnő 
2006. Körmöczy Zsuzsa teniszező, 

edző, sportvezető

idősek klubja

A Riehen Egyesület keretében működő 
Providentia idősek klubja szeptember 19-től 
ismét várja a nyugdíjasokat. Érdeklődni le-
het az egyesület székhelyén (Zsögödi Nagy 
Imre u. 140.) vagy a 0266–312479-es tele-
fonszámon.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Szabó Cristina fogorvosi sürgősségi 
ügyeletet tart a Petőfi Sándor utca 14. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 
óra között dr. Lakatos Sarolta a Tompa László 
utca 55. szám alatt fogadja a betegeket.

vers- és énekmondó verseny

November 3–6. között tartják Brassó-
ban a XVIII. Bartalis János vers- és ének-
mondó versenyt. Részvételi tudnivalók: A 
versenyen részt vehet minden, a 15. életévet 
betöltött versmondó/énekmondó (felső 
korhatár nincs), aki nem hivatásos színmű-
vész/előadóművész. Abban az esetben, ha a 
versenyző mindkét kategóriába jelentkezik, 
az irodalmi anyag mindkét esetben kötelező 
(nem lehetséges összevonni, pl. egy verset 
elmondani, másikat énekelni)! Jelentkezési 
határidő: október 25. További informáci-
ók: Házy Bakó Eszter, e-mail: hbeszter@
index.hu, telefon: 0740–420638.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Csíki kóstoló

A Polgár-Társ Alapítvány idén szep-
tember 16–18. között szervezi meg 
az Európai Mobilitási Hetet Csík-

szeredában. A rendezvénysorozat részeként 
ma 18 órától a csíkszeredai polgármesteri 
hivatal gyűléstermében mutatják be a Csí-
ki kóstoló című kiadványt és kisfilmet. A 
szerkesztők szerint a turistafilm, mozgó-
képes kislexikon és fotóalbum együttese 
egy sajátos válogatást nyújt, helyi szemmel, 
Csíkszék legkiemelkedőbb értékeiről. Eze-
ket keresik fel a filmben szereplő magyaror-
szági turisták is, akik eljutnak a legkisebb csí-

ki faluba, a legmagasabb fához vagy a világ 
legrégibb, eredeti helyén álló székely kapujá-
hoz is. Ennek a szubjektív válogatásnak egy 
fotóalbum nyújt keretet, így az is betekintést 
nyerhet Csíkszék titkaiba, akinek mindösz-
sze néhány perce van, de az is, aki ráérősen 
szeretné megismerni vidékünket. A kiad-
vány három nyelven (magyar, román, angol) 
készült két DVD-melléklettel, a Polgár-Társ 
Alapítvány támogatásával. A film a Memen-
tó Stúdió alkotása (Daczó Dénes, Daczó 
Katalin, Elekes Zsolt), a fotókat Kristó Ró-
bert készítette. 

www.parapista.com

para

– Hiszen maga a múlt héten süketnéma volt!
– Láthatja, asszonyom, hogy jön egyik csapás a másik után.

programajánló

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsának Komolyze-

ne Hargita megyének elnevezésű programja 
keretében Gyimesfelsőlokon lép színpadra 
a Csíki Ka marazenekar Kamaraegyütte-
se szeptember 18-án, vasárnap 17.30-tól az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus 
Líceumban. Műsoron: magyar főúri zene a 
XVI. századtól napjainkig. Közreműködik: 
Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének; 
Szabó Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok; 
Kovács László – hegedű, ének; Kovács Éva – 
hegedű; Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, 
ének; Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör Ár-
pád – nagybőgő, ének. A koncertre a belépés 
díjtalan.

Túrák a hétvégén
 A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 

(CSEKE) szeptember 17-én, szombaton tú-
rát szervez a Hagymás-hegységben. Útvonal: 
Balánbánya (Gálkút-pataka) – Terkő – Öcsém 
– Egyeskő – Balánbánya. Indulás szombat: 
reggel 7.30-kor személyautókkal a Penny áru-
ház parkolójából. Részletesebb információ a 
túravezetőtől: Nagy Attila, 0740–204441.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Dél-Hargita-hegységbe 
szervez túrát. Útvonal: Sepsibükszád – 
Dobrica-patak völgye – Nagy-Piliske – Cso-
ronkoló-patak völgye – Újtusnád. Indulás: 
vasárnap reggel a 6.39-kor induló személy-
vonattal Sepsibükszádig. A túrára szomba-
ton este 9 óráig lehet bejelentkezni a 0745–
107618-as telefonszámon.

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

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

fotótanfolyam 

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK) akkreditált fotótanfolyamot szervez 
október 7-től kezdődően. A 80 órás képzésre 
jelentkezhetnek a teljesen kezdők és a gyakor-
lottabb fotózni vágyók, illetve azok is, akik 
hosszú ideje fotóznak, de tudásukat szeretnék 
elmélyíteni. A jelentkezés feltétele, hogy a ta-
nulni vágyók hozzanak magukkal fényképező-
gépet. A képzés 5 hétvége alatt zajlik: október 
7–9., 14–16., 21–23., 28–30., november 4–6. 
Péntekenként 17–21, szombaton és vasárnap 
9-15 óra között. A tanfolyam díja: 800 lej. 
Részletfizetés ia lehetséges! További informá-
ció és jelentkezés: munkanapokon a HMKK 
székhelyén, Temesvári sugárút 4. szám, telefo-
non: 0266–0315891, 0746–244235.

Elindultam Kolozsvárról, 
megérkeztem Clujra

Nem tudományos tör-
té  ne lemkönyv Fülöp 
Sándor önéletírása. 

Olyan korrajz ez, amely élő em-
lékek sorából tevődik össze. A 
szemtanú, az események átélője 
írja le benne mindazt, ami vele 
történt. Igazi 20. századi sors az 
övé! Fülöp Sándornak ugyanis 
igencsak kijutott a múlt század 
pokoljárásából. Kétévi kato-
náskodását fél év aktív frontszolgálat súlyos-
bította, majd négy év szovjetunióbeli hadi-
fogság pecsételte meg. Mindezzel azonban 
még korántsem ért véget a szerző 20. század-
ban átélt kálváriája, hiszen 1956 felemelő 
pillanatáért hat év politikai fogsággal kellett 

fizetnie. Emlékezéseit ezekről 
az időkről is följegyezte.

A könyv terjedelme 256 ol-
dal (szerkesztette és be vezetővel 
ellátta: Papp An namária), ára: 
20 lej. A könyv megvásárolható 
a Pal las-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendel-
hető postai utánvéttel a követ-
kező 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.


