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Szerda
Az év 271. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 94. Napnyugta ma 19.06-kor, 
napkelte holnap 7.07-kor. 

Isten éltesse 
Vencel nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német–szláv eredetű Vencel jelentése: 

koszorú és dicsőség. 

Szeptember 28-án történt 
1616. Esztergomi érsekké nevezték ki 

Pázmány Pétert, a magyar irodalom és mű-
velődéstörténet jelentős alakját, az ellenrefor-
máció vezérét. 

Szeptember 28-án született 
1817. Tompa Mihály költő, akadémikus 
1907. Turay Ida színésznő, érdemes 

művész 

Szeptember 28-án halt meg 
1895. Louis Pasteur francia kémikus, bak-

teriológus 
1956. William Edward Boeing amerikai 

repülőgép-tervező és -gyáros 

fotótanfolyam 

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK)  akkreditált fotótanfolyamot szer-
vez október 7-től kezdődően. A 80 órás kép-
zésre jelentkezhetnek kezdők és gyakorlottabb 
fotózni vágyók, illetve azok is, akik hosszú 
ideje fotóznak, de tudásukat szeretnék elmé-
lyíteni. A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni 
vágyók hozzanak magukkal fényképezőgépet. 
A képzés 5 hétvége alatt zajlik: október 7–9., 
14–16., 21–23., 28–30., november 4–6. Pén-
tekenként 17–21, szombaton és vasárnap 9–15 
óra között. További információ és jelentkezés: 
a HMKK székhelyén, Csíkszereda, Temesvá-
ri sugárút 4. szám, telefon: 0266–0315891, 
0746–244235.

MOL Gyermekgyógyító Program

Meghirdette a Közösségért Alapítvány és 
a MOL Románia a MOL Gyermekgyógyító 
Program harmadik, 2011-es kiírását. A MOL 
Gyermekgyógyító Program útján olyan civil 
szervezetek juthatnak támogatáshoz, amelyek 
krónikus betegségekben szenvedő, fogyatékkal 
élő vagy hosszas kórházi kezelés után lábadozó 
gyermekek számára szerveznek élményterápi-
ás vagy művészeti terápiás programokat. Egy 
pályázó legtöbb 20 000 lej értékben kaphat 
előfinanszírozást egy olyan programra, ame-
lyet 2011. november 30. és 2012. október 21. 
között kíván megszervezni. A pályázatokat 
2011. október 21-ig lehet benyújtani. A tá-
mogatások összértéke 300 000 lej. A pályáza-
ti felhívás szövege és a pályázati űrlap a www.
pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro 
honlapról tölthető le. 

a nap vicce

Bíróságon:
– Vádlott, nem ül le?
– Nem uram, fogok én még eleget ülni.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Két lengyelül beszélő  
szegény román

Gyergyószentmiklóson a IX. Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium keretében mutatják be 
pénteken 19.30-tól Dorota Masłowska Két 

lengyelül beszélő szegény román című, román nyel-
ven feliratozott darabját. Rendező: Theodor Cristian 
Popescu. Szereplők: Nagy Dorottya, Moldován Orso-
lya, Benedek Botond e. h., László Csaba és Tollas Gá-
bor, valamint a Maros Művészegyüttes táncosai. Dísz-
let-jelmez: Dobre Kóthay Judit, zeneszerző: Vlaicu 
Golcea, rendezőasszisztens: Sugó Erzsébet.

www.parapista.com

para

– Kázmérka, neked ki a kedvenc íród?
– A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába.

programajánló

Színház
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh da-

rabját, a Vaknyugatot játsszák a Csíki Játékszín 
társulatának színészei holnap, szombaton és 
vasárnap, illetve október 6-án 19 órától Csík-
szeredában, a Hunyadi László Kamaraterem-
ben. A négyszereplős stúdióelőadás rendező-
je Parászka Miklós, szereplői: Czintos József, 
Fülöp Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-
Szalay Lilla, a Kaposvári Egyetem színész-
hallgatója.

Borkóstoló és ízutazás
Székelyudvarhelyen a Küküllő Szál-

lodában holnap 20 órától borkóstolóval 
egybekötött ízutazásra várják az érdeklődő 
vendégeket. A menü: üdvözlőital – Rosé 
pezsgő, 2005; hideg előétel – póréhagymás 
töltött vadnyúl spárgasalátával, bearni szósz-
szal, borajánlat: Nemes Fehér, 2009; meleg 
előétel – fűszeres rókagombapástétom fá-
cánhússal, tejszínes petrezselymes mártással, 
borajánlat: Chardonnay Barrique, 2009; 
főétel – gyümölccsel töltött mangalicakaraj 
szőlős rosé-mártással, burgonyapürével és 
kurkumás rizzsel, borajánlat: Birtok Cuvée, 
2009; vegyes sajtízelítők és bélszínchips, 
borajánlat: Polgár Cuvée Barrique, 2005; 
desszert – mandulás bundában sült banán 
csokoládéfagylalttal, borajánlat: Aranyhárs, 
2007. Részvételi díj: 80 lej/fő. Foglalásért 
és bővebb információkért hívja a 0730–
012063-as telefonszámot. Jelentkezni a mai 
nap folyamán lehet.

Zenés játék Cserháti emlékére
Boldogság, gyere haza címmel holnap 20 

órától a székelyudvarhelyi Mokka Kávézó-
ban tekinthetik meg Vidovenyecz Edina, a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
művészének egyéni műsorát. A legendás hírű 
Cserháti Zsuzsa emlékére összeállított pro-
dukciót Csurulya Csongor rendezte, zongo-
rán kísér Zerkula György m. v.

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 magyar szinkronnal, holnap 17 órá-
tól angol nyelven, román felirattal, pénte-
ken 19, illetve szombaton 20 órától magyar 
szinkronnal, valamint vasárnap 15 órától 
román nyelvű felirattal az Avatar című fil-
met vetítik. A Tron: Legacy című filmet ma 
17 (román felirattal) és szombaton 17 (ma-
gyar szinkronnal), illetve vasárnap 20 órától 
(román felirattal) tekinthetik meg. A Final 
destination 4. részét holnap magyar szink-
ronhanggal lehet látni 20 órától, szombaton 
15 órától román felirattal, míg vasárnap 18 
órától magyar szinkronnal láthatják. A Yogi 
Bear filmet pénteken 17 órától tűzték mű-
sorra román felirattal, szombaton és vasárnap 
12 órától pedig magyar szinkronnal láthatják 
a mozirajongók. A Toy storyt 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. 

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, és 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 
5270001


