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Hétfő
Az év 262. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 103. Napnyugta ma 19.42-
kor, napkelte holnap 7.12-kor. 

Isten éltesse 
Vilhelmina nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–német eredetű Vilhelmina je-

lentése: erős akaratú, védelmező. 

Szeptember 19-én történt 
1849. Kossuth Lajos a bulgáriai Vidinből 

írt levelében elítélte Görgey Artúrt a világosi, 
feltétel nélküli fegyverletételért, s a szabadság-
harc folytatására biztatta az ország népét. 

Szeptember 19-én született 
1802. Kossuth Lajos államférfi, politikus 
1878. Stromfeld Aurél katonatiszt 
1878. id. Latabár Árpád színész 

Szeptember 19-én halt meg 
1747. Szirmay Antal író, történetíró 
1999. Baránszky-Jób László Graves- és 

Oxford-nívódíjas költő, irodalomtörténész 
1993. Mihály András Kossuth-, Erkel- 

és Liszt-díjas zeneszerző, karmester 

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. Bővebb információkért 
keressék Fazakas Gabriella programfelelőst a 
0743–518023-as telefonszámon.  

lőgyakorlat 

A 01101-es Katonai Egység tájékozta-
tása szerint ebben a hónapban a követke-
ző napokon tartanak lőgyakorlatot a Le-
gelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, 
Zsögödfürdő körüli területeken: szep-
tember 20–22. és 27–29. között, naponta 
8-tól 24 óráig. Kérik a lakosságot, az em-
lített időszakban kerüljék a fent említett 
területeket. 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 11 közúti balesetben 
14 sérült személyhez, 3 infarktusos esethez, 
13 agyvérzéshez, 9 szívbeteghez, 32 magas 
vérnyomásos esethez, 24 csonttöréshez, 9 testi 
sértéshez, 42 különböző traumához, 8 asztmás 
és 4 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 25 szülés, 24 ájulás, 10 
ittas állapot, 10 kómás állapot,  31 légzéselég-
telenség, 17 pillanatnyi elmezavar, 10 rángó-
görcsös eset, 1 égési sérülés, 3 kutyaharapás, 8 
rovarallergiás reakció, 3 gyógyszer- és 1 gom-
bamérgezéses eset, 7 felső tápcsatornai vérzés, 
36 lázas állapot, illetve 20 hasmenés esetén. 
Nyilvános helyről 8 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen tíz halot-
tat jegyeztek.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Ködből, csöndből

Ködből, csöndből – ez 
a címe az Udvarhely 
Táncműhely évadnyi-

tó előadásának, melynek be-
mutatója szeptember 22-én, 
csütörtökön 19 órától lesz a 
székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban. Rendezője, koreog-
ráfusa Juhász Zsolt, a magyar-
országi Duna Művészegyüttes 
vezetője. A kortárs táncszín-
házi stúdióelőadás József At-
tila egy késői versének címét kölcsönözte, 
mégsem emlékműsor kíván lenni, inkább 
újabb kísérlet arra, hogyan lehet a magyar 

néptánc-kincset korszerű ki-
fejezési formává alakítani, a 
verbális és a nonverbális 
megnyilatkozást szervesen 
egységbe gyúrni és egyetlen 
„mondandó” szolgálatába ál-
lítani. 

A bemutató után szep-
tember 23-án is megtekint-
hető az előadás, ugyancsak 19 
órától. Jegyek már kaphatók a 
Művelődési Ház jegypénztá-

rában hétköznapokon 11–14, illetve 15–17 
óra között. Fényterv: Kovács Gerzson Péter 
m. v. Jelmeztervező: Kiss Zsuzsanna m. v.

www.parapista.com

para

– Azt mondtam a nagyinak, hogy ha sorba áll, őt is kiszolgálják.

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

Tasnádi István Finito című verses komédiája – 
mely a tavalyi évad legtöbb közönségszavazatát 
elnyert előadásként a kisvárdai fesztiválon is a 
közönségzsűri díjában részesült – ismét látha-
tó Csíkszeredában. A Victor Ioan Frunză által 
rendezett produkciót holnap 19 órától tekint-
hetik meg. A májusban bemutatott, kortárs 
angol szerző ír története, Martin McDonagh 
Vaknyugat című keserű komédiája több ízben 
is látható ősszel a Hunyadi László Kamarate-
remben. Czintos József és Fülöp Zoltán páro-
sához Veress Albert és Kiskamoni-Szalay Lilla 
csatlakozik a sírva nevettető stúdióelőadásban. 
Első ízben szeptember 29-én, 19 órakor kerül 
műsorra a 16 éven felülieknek szánt előadás, 
melyre a helyek száma korlátozott. Az elő-
adásokra jegyek már válthatók a színház jegy-
pénztárában, mely munkanapokon 10–13 és 
17–19 óra között, valamint előadások előtt 
egy órával tart nyitva. A telefonon lefoglalt 
jegyeket legkésőbb előadás előtt fél órával kell 
kiváltani a pénztárból, ezt követően a foglalás 
érvényét veszíti, és a jegyek eladásra kerülnek.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (szeptember 19–25. között) 

a következő filmeket vetítik a Fidelitas Egye-
sület mozitermében (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 38. szám): ma 19 órától angol 
nyelven, román felirattal, holnap 17 és szer-
dán 19 órától magyar szinkronnal, csütör-
tökön 17 órától ismét angol nyelven, román 
felirattal, pénteken 19, illetve szombaton 
20 órától magyar szinkronnal, valamint va-
sárnap 15 órától román nyelvű felirattal  az 
Avatar című filmet vetítik. A Street Dance 
című filmet ma 17 (magyar szinkronnal), 
szerdán szintén 17 (román felirattal), szom-
baton 18 (magyar szinkronnal), illetve vasár-
nap 20 órától (román felirattal) tekinthetik 
meg. A Saw 7 (Fűrész) című filmet holnap 20 
órától angol nyelven, román felirattal vetítik, 
csütörtökön pedig magyar szinkronhanggal 
lehet látni szintén 20 órától, szombaton 16 
órától román felirattal, míg vasárnap 18 órá-
tól magyar szinkronnal láthatják. A Shrek 
mesefilmet pénteken 17 órától tűzték műsor-
ra román felirattal, szombaton és vasárnap 12 
órától pedig magyar szinkronnal láthatják a 
mozirajongók. A Jégkorszakot szombaton 10 
órától román nyelvű felirattal, vasárnap 10 
órától pedig magyar szinkronnal lehet látni-
hallani.  Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. 

Gyöngyfűzés a könyvtárban 
Szeptember 20. és november 8. között 

ismét gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek 
felnőttek 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-es telefonszámon vagy szemé-
lyesen a könyvtár titkárságán.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Villanások. A jövő kiszámítható

V ajon elkerülhető lett 
volna a Dózsa-féle pa-
rasztfelkelés? Meny-

nyire kiszámítható az emberi 
viselkedés? Ezekre a kérdésekre 
is keresi a választ a csíkkarcfalvi 
születésű Barabási Albert-Lász-
ló, a hálózatok tudományának 
világhírű kutatója. Napjaink 
digitális eszközei a világot ha-
talmas kutatólaboratóriummá 
változtatták. A használatuk során hagyott 
elektronikus nyomok olyan gazdag adatbá-
zis összeállítását tették lehetővé, amilyent 
korábban elképzelni se tudtunk volna. Kö-
vethetővé vált a mozgásunk, a döntéseink, 
az egész életünk. Ezeknek a nyomoknak 
az elemzése fontos felfedezéshez vezetett: a 
véletlen korántsem uralja oly mértékben az 
életünket, mint eddig gondoltuk. A könyv 

ennek a kutatásnak az eredmé-
nyeivel ismerteti meg az olvasót. 
Miközben elméletét magyar és 
egyetemes történelmi példákkal 
is alátámasztja, a szerző megmu-
tatja, hol ér véget az emberi visel-
kedésben a spontaneitás, és hol 
kezdődik a kiszámíthatóság.

A könyv terjedelme 336 ol-
dal, ára: 65,50 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pal las-Akadémia 

Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendel-
hető 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.


