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Péntek
Az év 266. napja, a hátralévő napok szá-

ma 99. Napnyugta ma 19.42-kor, napkelte 
holnap 7.12-kor. 

Isten éltesse 
ma Lina és Tekla, holnap Mercédesz 

és Gellért, vasárnap pedig Jusztina, Koz-
ma és Damján nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ün-
neplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Lina a Karolina becézőjéből önállósult, 

mely latin–germán eredetű, jelentése: legény, 
fiú, míg a görög eredetű Tekla jelentése: Is-
ten dicsősége. A spanyol eredetű Mercédesz 
jelentése: fogolykiváltó, míg a német eredetű 
Gellért jelentése: gerely, kemény. A latin ere-
detű Jusztina jelentése: igazságos, a szintén 
latin eredetű Kozma jelentése: dísz, ékesség, 
dicséret, míg a görög–latin eredetű Damján a 
népből származót, legyőzőt jelent.

Szeptember 23-án történt 
1949. Harry Truman amerikai elnök beje-

lentette: tudomása van arról, hogy a Szovjet-
unióban felrobbantották az első atombombát. 

 
Szeptember 23-án született 
1916. Aldo Moro olasz politikus, minisz-

terelnök 
1938. Romy Schneider osztrák születésű 

német színésznő 
1942. Mecser Lajos atléta, sokszoros 

csúcstartó hosszútávfutó 
1943. Dalos György költő, író, műfordí-

tó, történész 

Szeptember 23-án halt meg 
1982. Dobozy Imre Kossuth-díjas író 
2003. Paul Almasy (Almásy Pál) magyar 

származású francia fotóriporter 
2006. Pege Aladár Kossuth-díjas dzsessz-

muzsikus (nagybőgő), zeneszerző, érdemes 
művész 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Szabó Zsolt fogorvosi sürgőssé-
gi ügyeletet tart a Mihail Sadoveanu utca 36. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. László Sándor a Tábor 
utca 6. szám alatt fogadja a betegeket.

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–15 óra között szünetel a hideg- és me-
legvíz-szolgáltatás Csíkszeredában a követ-
kező negyedekben: Malom, Fűzfa, Jégpálya 
és Állomás, illetve a Hargita utca vasúttól a 
város felé eső részén. A vízellátás újraindí-
tásakor a víz zavarossága átmenetileg meg-
emelkedhet.

*
Javítási munkálatok miatt szünetel 

az áramszolgáltatás ma 8–15 óra között 
Gyimesközéplokon, Boros-patakán az 
1–131. szám alatt.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Party Cover Band

A Party Cover Band zenekar ferge-
teges születésnapi partival indítja az 
új szezont ma 22 órától a csíkszere-

dai Ami klubban, ahol az utóbbi fél évben is 
zenéltek heti egy alkalommal, ám most min-
denki legnagyobb örömére végre pénteken 
csütörtök helyett. A zenekar a 70-es, 80-as 
évek legnagyobb világslágereit dolgozza fel 
abból a megfontolásból, hogy a harminc-, 
negyvenéves korosztálynak is legyen amire 
táncolnia végre a fiatalabb korosztály mel-
lett. A helyszínt az Ami klub biztosítja, amely 
évtizedekkel ezelőtt is vendégül látta a fiata-
lokat. Minden pénteken várják a táncolni, 
kikapcsolódni vágyókat egyelőre a Huli Buli 
vendégeivel együtt, majd feltehetőleg a két 
rendezvény különválik pár hét után a jelzett 
igénytől függően, és ekkor eldől az is, hogy 

hány órától induljanak a táncos esték, ha a 
mostani kezdés későinek bizonyul. A Party 
Cover Band egy év alatt nagyon sok meghí-
vásnak tett eleget, felléptek városnapokon, 
magánpartikon, de különleges esküvőkön 
is, ahol a szokásostól eltérő, pörgősebb zenét 
helyezték előtérbe. A zenekar tagjai: Szilá-
gyi Nóra, András Imre, Balázs Péter, Bene 
Zoltán, Hompoth Artúr, akiket külön-kü-
lön már jól ismer a csíkszeredai közönség 
egy-egy neves zenekarból. Saját bevallásuk 
szerint azért lett ilyen sikeres a zenekar, mert 
a tagok sok különböző zenei stílusban járta-
sok, mégis tökéletes az összhang a munkát 
illetően, hiszen egyformán szigorúan veszik 
a feladatokat, és csak igényesen kidolgozott 
dalokkal állnak színpadra. Bővebb informá-
ciók: www.partycoverband.ro

www.parapista.com

para

– Igazgató úr, adjon valami könnyebb munkát a férjemnek.
– De hát zacskókat ragaszt, az nem nehéz.

– A nyavalyás! Nekem azt mondta, hogy alagutat ás!

programajánló

Székelyföld-bemutató
A Székelyföld szeptemberi számának be-

mutatóját ma 18 órától tartják a Székelyföld 
Galériában (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 5. szám). Meghívott: Füzi László író, a 
kecskeméti Forrás főszerkesztője, akivel Oláh 
Sándor beszélget. 

Szinkrónia 
A Siló Kortárs Művészeti Központ (Csík-

szereda, Brassói út 14.) bemutatja a Szinkró-
nia című tárlatot. Kiállít: az Élesdi Művész-
telep. A megnyitó ma 18 órától lesz, a tárlat 
pedig október 7-ig tekinthető meg.

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. 

Emlékműsor
A budapesti székhelyű Lakatos Demeter 

Csángómagyar Kulturális Egyesület szep-
tember 30-án 18 órától a csíkszeredai Szak-
szervezetek Művelődési Házának márvány-
termében, jeles előadók közreműködésével 
Lakatos Demeter Emlékműsort tart a sza-
bófalvi, moldvai csángó költő születésének 
100. évfordulója tiszteletére. Az eseményre 
mindenkit szeretettel várnak. 

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

tik a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19, 
illetve szombaton 20 órától magyar szinkron-
nal, vasárnap 15 órától román nyelvű felirattal  
az Avatar című filmet vetítik. A Street Dance 
című filmet szombaton 18 (magyar szinkron-
nal), illetve vasárnap 20 órától (román felirat-
tal) tekinthetik meg. A Saw 7 (Fűrész) című 
filmet szombaton 16 órától román felirattal, 
míg vasárnap 18 órától magyar szinkronnal 
láthatják. A Shrek mesefilmet ma 17 órától 
tűzték műsorra román felirattal, szombaton és 
vasárnap 12 órától pedig magyar szinkronnal 
láthatják a mozirajongók. A Jégkorszakot szom-
baton 10 órától román nyelvű felirattal, vasár-
nap 10 órától pedig magyar szinkronnal lehet 
látni-hallani.  Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

fotótanfolyam 

A Hargita Megyei Kulturális Központ  akk-
reditált fotótanfolyamot szervez október 7-től 
kezdődően. A 80 órás képzésre jelentkezhet-
nek kezdők és gyakorlottabb fotózni vágyók, 
illetve azok is, akik hosszú ideje fotóznak, de 
tudásukat szeretnék elmélyíteni. A jelentke-
zés feltétele, hogy a tanulni vágyók hozzanak 
magukkal fényképezőgépet. A képzés 5 hétvé-
ge alatt zajlik: október 7–9., 14–16., 21–23., 
28–30., november 4–6. Péntekenként 17–21, 
szombaton és vasárnap 9–15 óra között. To-
vábbi információ és jelentkezés: a HMKK 
székhelyén, Temesvári sugárút 4. szám, telefon: 
0266–0315891, 0746–244235.

Villanások. A jövő kiszámítható

Vajon 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 Al bert-
 László, a hálózatok tudomá-
nyának világhírű kutatója. 
Napjaink digitális eszközei a 
világot hatalmas kutatólabora-
tóriummá változtatták. A hasz-
nálatuk során hagyott elektro-
nikus nyomok olyan gazdag adatbázis össze-
állítását tették lehetővé, amilyent korábban 
elképzelni se tudtunk volna. Követhetővé 
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 ered-
ményeivel ismerteti meg az 
olvasót. Miközben elméletét 
magyar és egyetemes történel-
mi példákkal is alátámasztja, a 
szerző megmutatja, hol ér vé-
get az emberi viselkedésben a 
spontaneitás, és hol kezdődik 
a kiszámíthatóság.

A könyv terjedelme 336 oldal, ára: 
65,50 lej. A könyv megvásárolható a Pal-
las-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben. 
Folyószámlaszám: BCR – RO46RNC 
B0152007505270001. 


