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Kedd
Az év 263. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma: 102. Napnyugta ma 19.42-
kor, napkelte holnap 7.12-kor. 

Isten éltesse 
Friderika nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Friderika jelentése 

béke + hatalom. 

Szeptember 20-án történt 
1862. A. G. Rubinstein kezdeményezé-

sére megalapították Oroszország első felső-
fokú zeneintézetét. 

1870. Az olasz csapatok elfoglalták Ró-
mát, és egyesítették az Olasz Királysággal. 
Megalakult az egységes Olaszország. A pá-
pát megfosztották világi hatalmától. 

1990. Mind az NDK, mind az NSZK 
parlamentje nagy többséggel jóváhagyta az 
1990. augusztus 31-én Berlinben aláírt né-
met–német egyesülési szerződést 

Szeptember 20-án született 
1822. August Karl Krönig német fizikus 
1897. Tamási Áron Kossuth-díjas író, 

akadémikus 
1902. Cesare Zavattini olasz filmíró, a 

neorealista irányzat egyik megalapozója 
1912. Szabó Lajos romániai magyar író, 

újságíró, rendező, színháztörténész, az erdé-
lyi kulturális élet kiemelkedő személyisége 

1934. Sophia Loren/Sofia Scicolone 
Oscar-díjas olasz színésznő 

Szeptember 20-án halt meg 
1020. Abdul-Kászem Manszúr Firdauszi 

perzsa költő 
1957. Jean Julius Christian Sibelius 

finn zeneszerző 
1999. Raisza Gorbacsova, Mihail Gor-

bacsov volt szovjet államfő felesége 

tallózó: Korunk

Megjelent a Korunk fo-
lyóirat legújabb száma. 
A tartalomból: Péter 
László: Atipikus vagy 
posztglobális terrorizmus? 
(A Breivik-esetről); Ta-
más Pál: A jó rendőrség: 
utópia egy szolgáltatás-
ról?; Ungvári Zrínyi 
Imre: A félelem kultúrá-

ja és az ember önértelmezése; Ankét kolozs-
vári pszichoterapeuták részvételével; Szőke 
László: A civil újságírás a félelem ellen (Ba-
lázs Imre József interjúja); Magyari Nándor 
László: Romák a székely skanzenben; Valerie 
Wayne esszéje, Visky András, Demény Pé-
ter, Krusovszky Dénes versei; Papp-Zakor 
Ilka, Hanula Zsolt prózája; Gregus Zoltán, 
Balázs Imre József, Keszeg Anna, Zsigmond 
Andrea, Kovács Flóra, Szilágyi Zsolt kritikái, 
elemzései kortárs, a téma szempontjából rele-
váns filmekről, kötetekről.
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Csíkszeredában

Bambuc ördög

Bambuc ördög címmel 
láthatnak a gyerekek 
egy zenés, néptáncos 

előadást a Csíki Játékszín nagy-
termében október 5-én 11 és 
13 órától. A darabot a Nagy-
várad Táncegyüttes elsősorban 
gyermekeknek szánta, de nem 
csak. Dimény Levente és László 
Csaba által rendezett, különle-
ges látvány- és ritmuselemekkel 
tarkított vidám, élőzenés, néptáncos előadás 
célja közelebb hozni a gyermekekhez a nép-
táncot és népzenét. A Tamási azonos című 
novellájából született ötlet alapján a pokol és 
a földi lét között megálmodott szellemutazá-
soknak lehetünk tanúi, melyekben sikeresen 

ötvözték a dél-afrikai bányászok 
táncait a sóvidéki néptáncokkal. 
A történet főszereplője Bambuc, 
az okos, rátermett ördögfiú, aki 
kalandos és varázslatokkal teli 
fordulatok során ügyesen játssza 
ki Durumót, az ördögök kirá-
lyát és alantas szolgáját, Burkust, 
hogy a végén elnyerje méltó ju-
talmát és szerelmét. 

Rendezés, koreográfia és dra-
maturgia: Dimény Levente és László Csaba. 
Koreográfus-asszisztensek: Forgács Zsombor, 
Kerekes Dalma. Zenei összeállítás: Kelemen 
M. János és a Nagyvárad Táncegyüttes Zene-
kara. Zenei asszisztens: Pelbát Ilona. Díszlet-, 
jelmez- és arculattervek: Holló Cs. Kinga.

www.parapista.com

para

– Tudna mutatni nekem valamit, amibe beleférek? 
– A folyosó végén van a teherlift, abba esetleg...

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

Tasnádi István Finito című verses komédiája  
ismét látható Csíkszeredában. A Victor Ioan 
Frunză által rendezett produkciót ma 19 órá-
tól tekinthetik meg. 

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

a következő filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma 17 és szerdán 19 órától ma-
gyar szinkronnal, csütörtökön 17 órától ismét 
angol nyelven, román felirattal, pénteken 19, 
illetve szombaton 20 órától magyar szinkron-
nal, valamint vasárnap 15 órától román nyelvű 
felirattal  az Avatar című filmet vetítik. A Street 
Dance című filmet szerdán 17 (román felirat-
tal), szombaton 18 (magyar szinkronnal), 
illetve vasárnap 20 órától (román felirattal) 
tekinthetik meg. A Saw 7 (Fűrész) című filmet 
ma 20 órától angol nyelven, román felirattal 
vetítik, csütörtökön pedig magyar szinkron-
hanggal lehet látni szintén 20 órától, szomba-
ton 16 órától román felirattal, míg vasárnap 18 
órától 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. 

Erdély hangja
A BummTV.com internetes portál ismét 

meg szervezi az Erdély Hangja elnevezésű te-
hetségkutató versenyt, amelynek alapgon dolata 
a hazai tehetségek felkarolása és promoválása. 
A versenyre november 6-ig lehet jelentkezni. 
Bővebb információk a www.bummTV.com 
honlapon találhatók.

Boldogság, gyere haza
Székelykeresztúron, a PIK Egyesület ter-

mében pénteken 19 órától tekinthetik meg 
Vidovenyecz Edina, a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház művészének Boldog-
ság, gyere haza című egyéni műsorát. A legen-
dás hírű Cserháti Zsuzsa emlékére összeállított 
produkciót Csurulya Csongor rendezte, zon-
gorán kísér Zerkula György m. v. A Boldogság, 
gyere haza egy hétköznapi történet, melyben 
a karrier, család, szerelem, szeretet, barátság 
játékszínterein küszködi végig magát egy nő. 
Egy történet, melyben a dalok hol sóhajok, 
hol kacajok, s hol ragyogások vagy éppen ha-
muvá porladások húrjain szólnak. Vár-e még a 
holnap, vállalható-e a múlt, s vajon Vele vagy 
Nélküle? Egy történet az „egyetlen” érzésről, a 
csodálatos Cserháti Zsuzsa emlékére.

a Vöröskereszt felhívása

A Hargita Megyei Vöröskereszt 20–35 
év közötti, csíkszeredai vagy Csíkszereda kör-
nyéki önkénteseket vár a 2011–2012 novem-
bere között zajló Érted és értem, a Norvég Vö-
röskereszt által támogatott programsorozat 
lebonyolítására. Jelentkezni a 0745–369116-
os telefonszámon lehet még a mai nap folya-
mán. A jelentkezők képzését a Hargita me-
gyei szervezet szeptember 23-án indítja.

Író-olvasó találkozók

A Film.doc Fesztivál 
szer vezői, a Magyar 
Köztársaság Csík-

sze redai Főkonzulátusa, a 
Kri  terion Alapítvány és a 
Pal las-Akadémia Könyvki-
adó szervezésében író-olva-
só találkozóval egybekötött 
könyvbemutatókat tartanak 
a csíkszeredai Szakszerveze-
tem Művelődési Házának 
Márványtermében holnap 
és csütörtökön 17 órától. A 
holnapi találkozón bemutatják Olosz La-
jos Könyörtelen mesék című verseskötetét. 
Kiss Olosz Klárával, a szerző unokájával 

Kozma Mária főszerkesztő 
beszélget; Kemény János 
Kutyakomédia című regé-
nyét Szarka-Dobi Gyöngyi, 
a Magyar Köztársaság Csík-
szeredai Főkonzulátusának 
munkatársa mutatja be. 
Csütörtökön 17 órától meg-
ismerhetik Sarány István 
Önkéntes száműzetés című, a 
székelyföldi tudományos és 
művészeti élet képviselőivel 
készített interjúkat tartal-

mazó könyvét is, az interjúalanyok részvé-
telével. Házigazda: Beke Mihály András, a 
Film.dok Fesztivál elnöke.


