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Kedd 
Az év 270. napja, az esztendőből még 95 

nap van hátra. Napnyugta ma 19.25-kor, nap-
kelte holnap 7.26-kor. 

Isten éltesse 
Adalbert nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Adalbert jelentése: ne-

mes fény; fénylő nemesség. 

Szeptember 27-én történt 
1825. Angliában, Stockton és Darlington 

között átadták a forgalomnak a világ első 
közforgalmú, személy- és áruszállításra szol-
gáló, menetrendszerű vasútvonalát. 

1896. Ferenc József magyar, Károly 
román és Sándor szerb király jelenlétében 
ünnepélyesen felavatták az al-dunai Vas-
kapu-csatornát. A munkálatok befejezé-
se és a víziút forgalom előtti megnyitása 
1898-ban volt. 

Szeptember 27-én született 
1533. Báthori István erdélyi fejedelem, 

Lengyelország királya 
1909. Amerigo Tot (Tóth Imre) magyar 

születésű, Olaszországban élt szobrász 
1921. Jancsó Miklós Kossuth-díjas film-

rendező, kiváló művész, a Magyar Mozgó-
kép Mestere 

Szeptember 27-én halt meg 
1700. XII. Ince pápa 
1917. Hilaire Germain Edgar Degas 

francia festő, szobrász 
1922. Apáthy István zoológus, akadé-

mikus 

a meteorológus válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió szerda délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Makkai 
Gergely meteorológus, a marosvásárhelyi 
meteorológiai központ igazgatója, aki hallga-
tói kérdésekre is válaszol a 0265–307777-es 
vagy a 0365–424433-as telefonszámokon. 
Kérdéseket tehetnek fel a 0755–044519-es 
SMS-számon, valamint e-mailben a miben-
se git hetunk@radiomures.ro címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente. 

Erdély hangja

A BummTV.com internetes portál ismét 
meg szervezi az Erdély Hangja elnevezésű 
te hetségkutató versenyt, amelynek alap-
gon  dolata a hazai tehetségek felkarolása és 
promoválása. A versenyre november 6-ig le-
het jelentkezni. Bővebb információk a www.
bummTV.com honlapon találhatók.

a nap vicce

Pistike hazajön a színjátszó szakkörből, 
és lelkesen meséli az apjának:

– Apa, a színdarabban én kaptam meg a 
házasember szerepét.

– Akkor menj vissza, fiam, és kérj egy 
olyan szerepet, amihez szöveg is van!
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A kézdivásárhelyi Városi Színház előadása

Évadnyitó táncház

AGyer gyó szent mik lósi Művelődé-
si Központ évadnyitó táncházat 
szervez holnap 19 órától gyerme-

keknek, 21 órától pedig felnőtteknek a  
Művelődési Központ előterében. Nem-
csak gyakorlott táncházasokat várnak, 
hanem kezdők számára is biztosítanak 
oktatást. Házigazda: Mogyorós László és 
a Csomafalvi Néptánccsoport. Muzsikál: 
a csomafalvi Koszták zenekara, illetve 
Román Hunor és zenésztársai. 20.45-től, 
a gyermek- és felnőtt-táncház között a 
Csomafalvi Hagyományőrző Citeracso-
port muzsikál. A belépés ingyenes! Part-

nerek: Figura Stúdió Színház, Hóvirág 
Néptáncegyüttes, YourLivingroom.

www.parapista.com

para

– Látszik, hogy megnősültél, Géza. Szép, vasalt az inged.
– Igen... Először vasalni tanított meg az asszony.

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulatának előadásában 

csütörtökön 19 órától a Vaknyugat című elő-
adást láthatjuk Csíkszeredában, a művelődési 
ház Hunyadi László Kamaratermében. 

Szeminárium a megyeházán
Az Európai Mobilitási Hét alkalmával 

holnap 12 órakor a Hargita Megye Taná-
csa alegységeként működő Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Közszolgálat a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel 
partnerségben szemináriumot szervez Lég-
szennyezés és az alternatív közlekedési eszközök 
címmel. A megyei tanács gyűléstermében 
megrendezett rendezvény célja a nemrég 
érvénybe lépett új légszennyezési törvény is-
mertetése, a Hargita megyei levegőminőség, 
valamint a légszennyezés káros hatásainak 
bemutatása, ugyanakkor az ennek ellensúlyo-
zására szolgáló alternatív közlekedési módok 
fontosságának hangsúlyozása.

Idősek-napi díszelőadás
A Hargita Megyei Idősek Tanácsának 

szervezésében október 1-jén 16 órától az Idő-
sek Napjának tiszteletére műsoros díszelő-
adást tartanak Csíkszeredában, a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában. A műsor után 
süteménnyel, üdítővel, kávéval kedveskednek 
a résztvevőknek. Ezt megelőzően, szeptem-
ber 30-án 17 órától a Szent Ágoston-temp-
lomban az idősek tanácsának elnöke misét 
mondat a nyugdíjasokért és azok hozzátarto-
zóikért. 

Emlékműsor
A budapesti székhelyű Lakatos Deme-

ter Csángómagyar Kulturális Egyesület 
szeptember 30-án 18 órától a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési Házának 
márványtermében, jeles előadók közremű-
ködésével Lakatos Demeter Emlékműsort 
tart a szabófalvi, moldvai csángó költő szü-
letésének 100. évfordulója tiszteletére. Az 
eseményre mindenkit szeretettel várnak. 

Intenzív jógatanfolyam
Intenzív jógatanfolyam indul kezdők-

nek pénteken 19 órától Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési Házában. A 
kurzusokat hetente tartják, minden hétfőn 
17 órától. Érdeklődni a 0753–722257-es 
telefonszámon lehet.

Amatőr Ifjúsági Színjátszó Találkozó 

Október 16-án tizedik alkalommal 
szerveznek Amatőr Ifjúsági Színjátszó 
Találkozót Csíkvacsárcsiban. A találkozó 
célja, hogy fellépési lehetőséget teremtsen 
amatőr színjátszó csoportok számára, akik 
megosztják egymással tapasztalataikat, kö-
zösen hívják fel a figyelmet az amatőr szín-
játszás fontosságára. A rendezvényre szín-
játszó csoportok 30-40 perces műsorral 
jelentkezhetnek. Bővebb információkat a 
vacsarcsi@gmail.com e-mail címen vagy a 
0741–077090-es telefonszámon lehet kér-
ni. Jelentkezni a fent megadott elérhetősé-
gek egyikén lehet legkésőbb október 7-ig.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Tisztújítás

Tisztújítás című előadásával ven-
dégszerepel a kézdivásárhelyi Vá-
rosi Színház társulata Gyergyó-

szentmiklóson október 3-án 19 órától, 
Csíkszeredában pedig október 4-én szintén 
19 órától a Csíki Játékszín nagytermében. 

Egy kisvárosban tisztújításra készülőd-
nek. Ez a rendszeresen ismétlődő esemény 
– mint minden alkalommal – fenekestül 
forgatja fel a város lakóinak életét. Nem ke-
vesebb a tét, mint az alispán személyének 
megválasztása. Jól ismert politikai mecha-
nizmusok és praktikák kerülnek előtérbe, 
hogy a képviselők megnyerjék a választó-
kat, persze mindenki a maga oldalára. Ez 
a művelet, a kampányolás, rengeteg pénzt 
igényel, és a legegyszerűbb pénzszerzési 
megoldásnak a szép és fiatal özvegy, Tasnádi 
Aranka kezének megnyerése kínálkozik. A 
szerelmi és a politikai csatározás párhuza-

mosan zajlik, melyből az kerül ki győztesen, 
aki becsületességétől vezérelve nem vesz 
részt a hajcihőben. Hogy hogyan lehetséges 
ez? Nem kell más hozzá, mint egy szerelmes 
nő, és a női leleményesség.

Nagy Ignác színműve mentén írta Par-
ti Nagy Lajos. Rendező: Kányádi Szilárd. 
Ügyelő: Fábián Ágnes. Díszlet, jelmezter-
vező: György Eszter, Szász Emőke. Koreog-
ráfus: Bordás Attila.


