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Csütörtök
Az év 265. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 100. Napnyugta ma 19.42-
kor, napkelte holnap 7.12-kor. 

Isten éltesse
Móric és Ottó nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Móric jelentése: mór, 

szerecsen, míg a germán eredetű Ottó jelen-
tése: vagyon, híres.

Szeptember 22-én történt
1792. A francia forradalom idején a 

Konvent eltörölte a királyságot, és kikiál-
totta az I. Francia Köztársaságot. 

Szeptember 22-én született 
1863. Herczeg Ferenc író, újságíró, aka-

démikus, az irodalmi konzervativizmus ve-
zéralakja 

1910. Faludy György Kossuth-díjas 
költő, Aranytollas újságíró, író, műfordító 

1958. Andrea Bocelli olasz operaéne-
kes, tenor 

Szeptember 22-én halt meg 
1988. Sugár Rezső Kossuth- és Erkel-

díjas zeneszerző, érdemes művész 
2001. Isaac Stern ukrajnai születésű 

amerikai hegedűművész 
2007. Marcel Marceau pantomimmű-

vész, a világ legismertebb pantomimese 

MOL Gyermekgyógyító Program

Meghirdette a Közösségért Alapítvány 
és a MOL Románia a MOL Gyermekgyó-
gyító Program harmadik, 2011-es kiírását. 
A MOL Gyermekgyógyító Program útján 
olyan civil szervezetek juthatnak támogatás-
hoz, amelyek krónikus betegségekben szen-
vedő, fogyatékkal élő vagy hosszas kórházi 
kezelés után lábadozó gyermekek számára 
szerveznek élményterápiás vagy művészeti 
terápiás programokat. Egy pályázó legtöbb 
20 000 lej értékben kaphat előfinanszíro-
zást egy olyan programra, amelyet az 2011. 
november 30. és 2012. október 21. között 
kíván megszervezni. A pályázatokat 2011 
október 21-ig lehet benyújtani. A támo-
gatások összértéke 300 000 lej. A pályázati 
felhívás szövege és a pályázati űrlap a www.
pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro 
honlapról tölthető le. 

emléktábla-avatás

Főtisztelendő Bálint Lajos, az erdélyi 
főegyházmegye első érsek-főpásztora, volt 
kényszer-munkaszolgálatos katona tisz-
teletére emléktáblát avatnak a csíkdelnei 
felújított kápolnában a szeptember 25-én, 
vasárnap 11 órakor kezdődő szentmise ke-
retében.

a nap vicce

– Doktor úr, engem senki sem vesz ko-
molyan.

– Na, ne vicceljen!
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Gyergyószentmiklóson

Hangverseny

Hargita Megye Tanácsának Komoly-
zene Hargita Megyének elnevezésű 
programja keretében lép színpadra 

a Csíki Kamarazenekar Kamaraegyüttese 
Gyergyóditró Művelődési Házában vasár-
nap, 17 órától, illetve Gyergyóremetén a 
Balás Gábor Művelődési Házban szintén 
vasárnap 19 órától. Közreműködik: Filip 

Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének; Sza-
bó Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok; 
Kovács László – hegedű, ének; Kovács Éva 
– hegedű; Adorján Csaba – brácsa, népi brá-
csa, ének; Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör 
Árpád – nagybőgő, ének. Műsoron: magyar 
főúri zene a XVI. századtól napjainkig. A be-
lépés díjtalan.

www.parapista.com

para

– Csak nem akarsz vezetni?
– Miért, szerinted tudok járni?

programajánló

Tattoo
Miklós István (Indián), Csíkszeredá-

ban élő festő- és te to vá ló művésznek Tattoo 
címmel nyílik fotókiállítása ma 18 órától a 
Sapientia – EMTE félemeletén. A tárlaton 
megnyitóbeszédet mond Ferencz-Mátéfi 
Kriszta. Kurátor: Bányász László. Zenei 
ráhangolás: Hompoth Artúr és barátai. A 
tárlat október 8-ig megtekinthető.

Sóvidéki versek Udvarhelyen
Szeptember 30-án, pénteken este 6 órától 

a székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncert-
termében mutatják be a 111 vers a Sóvidékről 
című kötetet a Régió Magazin szervezésében. 
Ez alkalommal a verskedvelők, fiatalok és fel-
nőttek találkozhatnak a Katona Éva színész vá-
logatásában és Páll Lajos korondi festőművész 
grafikáival illusztrált, a kolozsvári Kriterion 
Könyvkiadó gondozásában megjelent antoló-
gia szerzőivel – sóvidéki és a vidékhez kötődő 
költőkkel. A kiadványt Tófalvi Zoltán méltat-
ja. Az est közreműködői a Palló Imre Művésze-
ti Szakközépiskola zene szakos diákjai. 

Barakasza-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szer-
vez túrát. Útvonal: csíkajnádi vasúti megálló 
– Barakasza-patak völgye – Széphavas-teteje 
– Ciherek-pataki völgy – Gyimesfelsőlok. In-
dulás: vasárnap reggel a 7.10-kor induló sze-
mélyvonattal a csíkajnádi vasúti megállóig. A 
túrára szombaton este 9 óráig lehet beiratkoz-
ni a 0745–107618-as telefonszámon. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (szeptember 25-ig) a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma 17 órától angol nyelven, ro-
mán felirattal, pénteken 19, illetve szombaton 
20 órától magyar szinkronnal, valamint vasár-
nap 15 órától román nyelvű felirattal  az Avatar 
című filmet vetítik. A Street Dance című filmet 
szombaton 18 (magyar szinkronnal), illetve 
vasárnap 20 órától (román felirattal) tekint-
hetik meg. A Saw 7 (Fűrész) című filmet ma 
magyar szinkronhanggal lehet látni 20 órától, 
szombaton 16 órától román felirattal, míg va-
sárnap 18 órától magyar szinkronnal láthatják. 
A Shrek mesefilmet pénteken 17 órától tűzték 
műsorra román felirattal, szombaton és vasár-
nap 12 órától pedig magyar szinkronnal láthat-
ják 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. 

értesítés

A Harvíz Rt. regionális víz- és csator-
naszolgáltató tájékoztatja kedves ügyfeleit, 
hogy az Országos Szakhatóság 1027432-es 
számú, valamint a Városi Tanács 2011/50-
es számú határozata alapján Szentegyházán 
szeptember 1-jétől módosítja a víz- és csa-
tornaszolgáltatás díjszabásait a következő-
képpen: ivóvízdíj: 2 lej/m3 + TVA, csator-
nadíj: 1,25 lej/m3 +TVA.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Nemzetiségi Színházi Kollokvium

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színházban szeptember 30. és ok-
tóber 9. között kerül sor a Nemze-

tiségi Színházi Kollokvium IX. kiadására. A 
10 napos rendezvényen összesen 23 színházi 
előadást láthatnak majd az érdeklődők. Jelen 
lesz Románia valamennyi magyar színháza, 
a bukaresti zsidó, a szebeni és a temesvári 
német színház is. Ezenkívül a repertoárban 
szerepelnek különböző független színházi 
társulatok is (pl. a marosvásárhelyi Yorick 
Stúdió, a kolozsvári Váróterem Projekt), de 
az ország színi tagozatos hallgatói (Temes-
várról, Kolozsvárról és Marosvásárhelyről) 
is előadással érkeznek a Kollokviumra. Az 
előző évekhez hasonlóan, a különböző szín-
házak előadásai idén is versenyprogramban 
szerepelnek. Az idei zsűri tagjai: Kötő Jó-
zsef színháztörténész, Sebestyén Rita író és 
színháztörténész, Iulia Popovici kritikus, 
Radu Macrinici, a nagybányai színház és az 
Atelier fesztivál igazgatója, valamint Bicskei 
István, a POSzT (Pécsi Országos Színházi 
Fesztivál) előadásválogatója, valamint Nagy 
József Jel Színházának tagja.

Mindemellett kísérőprogramokban 
sem lesz hiány. Lesznek workshopok, szak-
mai beszélgetések, könyvbemutatók (Kötő 
József, Sebestyén Rita, Farkas Wellman 
Endre és Szőcs Géza könyvei) és koncertek 
(Palya Bea, Cári Tibor, Kistehén Minimal, 
P.U.L.B., Bagossy Brothers).


