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Hétfő
Az év 269. napja, az év végéig még 96 

nap van hátra. Napnyugta ma 19.37-kor, 
napkelte holnap 7.15-kor. 

Isten éltesse 
Jusztina, Kozma és Damján nevű olva-

sóinkat, valamint mindazokat, akik ma ün-
neplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Jusztina jelentése: igazsá-

gos, a szintén latin eredetű Kozma jelentése: 
dísz, ékesség, dicséret, míg a görög-latin eredetű 
Damján a népből származót, legyőzőt jelent. 

Szeptember 26-án történt 
2005. Beszolgáltatta teljes fegyverzetét 

az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA), ezzel hi-
vatalosan is véget ért a legnagyobb britellenes 
észak-ír katolikus szervezet fegyveres harca. 

Szeptember 26-án született 
1898. George Gershwin amerikai zene-

szerző, zongoraművész 
1943. Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas 

rockzenész, zenei rendező 

Szeptember 26-án halt meg 
1945. Bartók Béla zeneszerző 
1998. Betty Carter amerikai dzsesszéne-

kes, zeneszerző 

szünetel a melegvíz-szolgáltatás

A Goscom Rt. értesíti fogyasztóit, hogy ma 
9–15 óra között a Harvíz Rt.  munkálatokat 
végez a Szív utcai kazánházban. Ebben az idő-
szakban szünetel a melegvíz-szolgáltatás a Szív 
utcai kazánház által ellátott tömbházakban.

felhívás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy a 2011. évi 
adók és illetékek második félévi befizetésének 
határideje szeptember 30. Ugyancsak a fent 
említett időpontig lehet befizetni a sírhelyen-
kénti 26 lejes temető-karbantartási illetéket. 
A hivatal pénztára a következő hosszabbított 
programmal áll az adófizetők rendelkezésére: 
szeptember 27-től szeptember 30-ig 8–13 és 
14–17 óra között.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 9 közúti balesetben 
11 sérült személyhez, 1 vonatbalesethez, 4 
infarktusos esethez, 6 agyvérzéshez, 19 szív-
beteghez, 22 magas vérnyomásos esethez, 13 
csonttöréshez, 11 testi sértéshez, 28 különbö-
ző traumához, 4 asztmás és 3 epilepsziás krí-
zishez riasztották a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kér-
tek tőlük 18 szülés, 13 ájulás, 14 ittas állapot, 
2 kómás állapot, 16 légzéselégtelenség, 14 
pillanatnyi elmezavar, 5 rángógörcsös eset, 3 
allergiás reakció, 3 gyógyszermérgezéses eset, 
5 felső tápcsatornai vérzés, 2 kutyaharapás, 2 
öngyilkossági kísérlet, 37 lázas állapot, illetve 
16 hasmenés esetén. Nyilvános helyről 10 al-
kalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen hat halottat jegyeztek.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Mindennapi varázslatok

A Csíki Játékszín évadnyitó premierje a kiseb-
beknek szól. A Budaházi Attila által írt és rendezett 
előadás, a Mindennapi varázslatok a család egyben 

maradásának problematikáját járja körül. Az előadás gye-
rekszereplők bevonásával született, a Nagy István Művészeti 
Líceum, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a József Attila 
Általános Iskola tanulói láthatók a produkcióban. A szep-
tember 30-án, 18 órakor János vitéz-bérlettel műsorra tű-
zött, egyórás előadást a színház mindazon nézőinek ajánlja 
figyelmébe, akik esti időpontban szeretnék látni a mesejá-
tékot. A továbbiakban többnyire délelőtti időpontokban, 
gyerekbérleteseinek játssza a majd a produkciót a színház. 

A történet röviden: Tamás szülei bejelentik elhatáro-
zásukat, hogy elválnak. A kisfiú elszomorodik, de földi és 
földöntúli barátai megtanítják azokra a mindennapi varázs-
latokra, melyekkel bármi helyrehozható.

www.parapista.com

para

– De rosszul nézel ki, Adalbert! Nem voltál szabadságon?
– Dehogynem. Két napot egy szakadékban és két hetet a kórházban...

programajánló

Sóvidéki versek Udvarhelyen
Pénteken 18 órától a székelyudvarhelyi 

Művelődési Ház koncerttermében mutatják 
be a 111 vers a Sóvidékről című kötetet, a Ré-
gió Magazin szervezésében. Ez alkalommal a 
verskedvelők, fiatalok és felnőttek találkoz-
hatnak a Katona Éva színész válogatásában 
és Páll Lajos korondi festőművész grafikáival 
illusztrált, a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó 
gondozásában megjelent antológia szerzőivel 
– sóvidéki és a vidékhez kötődő költőkkel. 
A kiadványt Tófalvi Zoltán méltatja. Az est 
közreműködői a Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola zene szakos diákjai. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (szeptember 26.–október 

2. között) a következő filmeket vetítik a 
Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 20 
órától angol nyelven, román felirattal, hol-
nap 17 és szerdán 20 órától magyar szink-
ronnal, csütörtökön 17 órától ismét angol 
nyelven, román felirattal, pénteken 19, illet-
ve szombaton 20 órától magyar szinkronnal, 
valamint vasárnap 15 órától román nyelvű 
felirattal az Avatar című filmet vetítik. A 
Tron: Legacy című filmet ma 17 (magyar 
szinkronnal), szerdán 17 (román felirattal) 
és szombaton 17 (magyar szinkronnal), il-
letve vasárnap 20 órától (román felirattal) 
tekinthetik meg. A Final destination 4. ré-
szét holnap 20 órától angol nyelven, román 
felirattal vetítik, csütörtökön pedig magyar 
szinkronhanggal lehet látni szintén 20 órá-
tól, szombaton 15 órától román felirattal, 
míg vasárnap 18 órától magyar szinkron-
nal láthatják. A Yogi Bear filmet pénteken 
17 órától tűzték műsorra román felirattal, 
szombaton és vasárnap 12 órától pedig ma-
gyar szinkronnal láthatják a mozirajongók. 
A Toy storyt szombaton 10 órától román nyel-
vű felirattal, vasárnap 10 órától pedig magyar 
szinkronnal lehet látni-hallani. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. 

Fazekastanfolyam 
A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT) 

és a Pörgettyű Egyesület által szervezett 
fazekastanfolyam második, haladó szaka-
szára jelentkezhetnek az érdeklődők. A 
tanfolyam a Műhelytitkok képzéssorozat 
harmadik részét képezi. A tanfolyam ha-
ladó szakaszában a korongozásra és a népi 
kerámiaművészetre kerül hangsúly. Kezdők 
számára a szervezők új csoportot indítanak, 
amennyiben összegyűl a megfelelő létszám. 
A tanfolyam szeptember–november között 
csütörtökönként zajlik, időtartama 32 óra, 
heti négyórás lebontásban. Jelentkezési ha-
táridő: szeptember 29. Helyszín: Dánfalva. 
Oktató: Szász Judit. Részvételi díj: 150 lej 
(mely a képzés anyagköltségét tartalmaz-
za). A tanfolyam támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap.  Érdeklődni, jelentkezni 
a 0743–518023-as telefonszámon vagy a 
fazakasgabi@cstit.ro e-mail címen lehet, 
Fazakas Gabriellánál. A helyek száma kor-
látozott, a jelentkezőket jelentkezési sor-
rendben fogadják.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

A székelyek rövid története  
a megtelepedéstől 1918-ig

Egyed Ákos népszerű 
köny ve a székelyek 
történetét vázolja fel a 

kezdetektől az 1918-as hata-
lomváltozásig. A szerző abból 
indul ki, hogy a székely törté-
nelem szerves része az általános 
magyar históriának Erdélybe 
ágyazottan. És azt a kérdést fe-
szegeti, hogy milyen tényezők-
nek tulajdonítható fennmara-
dásuk az ősi szállásterületen, 
hogyan őrizhették meg annak székely-ma-
gyar jellegét napjainkig, miközben Erdély-
ben a megyei magyarság régen kisebbségi, 
sőt szórványhelyzetbe jutott. Célja elérése 

érdekében a szerző különös 
figyelmet fordított a székely 
történelem sajátosságaira, 
mert ezekben vélte megtalál-
ni azokat a történelemalakító 
erőket, amelyek végső soron 
meghatározták sikeres helyt-
állásukat, s lehetővé tették, 
hogy a szállásterületet Szé-
kelyfölddé, hazává alakítsák.

A könyv terjedelme 324 
oldal, kötött, ára: 35 lej. A 

könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben. Folyószámla-
szám: BCR – RO46RNCB015200750 
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