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Péntek
Az év 273. napja, a hátralévő napok szá-

ma 92. Napnyugta ma 19.03-kor, napkelte 
holnap 7.13-kor. 

Isten éltesse 
ma Jeromos, holnap Malvin, vasárnap pe-

dig  Petra nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Jeromos jelentése: szent 

nevű. A germán eredetű Malvin jelentése: a 
jog barátja, míg a héber–görög–latin eredetű 
Petra jelentése kőszikla. 

Szeptember 30-án történt 
1897. A világ első autóbemutatóját ren-

dezték meg Berlinben. 

Szeptember 30-án született 
1859. Benedek Elek író, újságíró, „a nagy 

mesemondó” 
1870. Jean Baptiste Perrin Nobel-díjas 

francia fizikai kémikus 

Szeptember 30-án halt meg 
969. Bán Frigyes háromszoros Kossuth-

díjas filmrendező, érdemes művész 
1988. Székely Tibor utazó, nyelvész, író 
2006. Sütő András Herder- és Kossuth-

díjas író, a romániai magyar irodalom kiemel-
kedő képviselője 

tallózó – Erdélyi Gyopár

Megjelent az Erdélyi Gyo-
pár legfrissebb lapszáma. 
A tartalomból: beszámoló 
a XX. EKE Vándortábor-
ról; EKE-osztályok hírei; 
a Retyezát és a Büdös-hegy 
látnivalói; Mi fán terem a 
borica?; Indonéziai pilla-
natok; A József főherceg-

barlang bemutatása; Borszék régi-új fények-
ben; Őszi csillagképek; Erdélybe érkezik Erőss 
Zsolt. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület termé-
szetjárásról, honismeretről és környezetvéde-
lemről szóló kiadványát keresse az EKE helyi 
szervezeténél.

3D-s mozifilmek

Ezen a hétvégén a következő filmeket 
vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
ma 19, illetve szombaton 20 órától magyar 
szinkronnal, valamint vasárnap 15 órától ro-
mán nyelvű felirattal az Avatar című filmet 
vetítik. A Tron: Legacy című filmet szomba-
ton 17 (magyar szinkronnal), illetve vasár-
nap 20 órától (román felirattal) tekinthetik 
meg. A Final destination 4. részét szombaton 
15 órától román felirattal, míg vasárnap 18 
órától magyar szinkronnal láthatják. A Yogi 
Bear filmet holnap 17 órától tűzték műsorra 
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. 
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A Csíkszereda Kiadóhivatal könyvajánlója

www.parapista.com

para

– Mivel magyarázza, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével?
– Nem akartam a szavába vágni.

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín évadnyitó premierje, 

a Mindennapi varázslatok a kisebbeknek 
szól. A Budaházi Attila által írt és rendezett 
előadás a család egyben maradásának prob-
lematikáját járja körül. Az előadás gyereksze-
replők bevonásával született, a Nagy István 
Művészeti Líceum, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola és a József Attila Általános Iskola tanu-
lói láthatók a produkcióban. A ma 18 órakor 
János vitéz-bérlettel műsorra tűzött előadást 
a színház mindazon nézőinek ajánlja figyel-
mébe, akik esti időpontban szeretnék látni a 
mesejátékot. 

*
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh 

darabját, a Vaknyugatot játsszák a Csíki Já-
tékszín társulatának színészei szombaton 
és vasárnap 19 órától Csíkszeredában, a 
Hunyadi László Kamarateremben. A négy-
szereplős stúdióelőadás rendezője Parászka 
Miklós, szereplői: Czintos József, Fülöp 
Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-Szalay 
Lilla.

Idősek-napi díszelőadás
A Hargita Megyei Idősek Tanácsának 

szervezésében október 1-jén, holnap16 órá-
tól az Idősek Napjának tiszteletére műso-
ros díszelőadást tartanak Csíkszeredában, 
a Szakszervezetek Művelődési Házában. A 
műsor után süteménnyel, üdítővel, kávéval 
kedveskednek a résztvevőknek. Ezt megelő-
zően, szeptember 30-án 17 órától a Szent 
Ágoston-templomban az idősek tanácsának 
elnöke misét mondat a nyugdíjasokért és 
azok hozzátartozóiért. 

Túra a hétvégén
A csíkszeredai Gentiana Természet-

járó Egyesület vasárnap az Észak-Har gita-
hegységbe szervez túrát. Útvonal: Csík szent-
tamás – Bükk-patak völgye – Csíkmagasa 
– Zsókok-patak völgye – Marosfő. Indulás: 
vasárnap reggel a 6.34-kor induló személyvo-
nattal Csíkszenttamásig. A túrára szombaton 
este 9 óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as 
telefonszámon. 

*
A Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csíki 

szakosztálya szombaton honismereti bicikli-
túrát szervez Alcsík kápolnái és út menti em-
lékoszlopai témával. Gyülekező a csíkzsögödi 
vasúti átjáró melletti parkolóban szombaton 
10 órakor. Túravezető: Pomjánek Béla, telefon: 
0751–131207.

Magyar Népmese Napja
A Csíki Anyák Egyesülete meseolvasás-

sal, nemezeléssel, diavetítéssel, kreativitást 
fejlesztő foglalkozásokkal várja a kicsiket 
és nagyokat a Nagy István Művészeti Lí-
ceumba ma 17 órától, a Magyar Népmese 
Napján. A belépés díjtalan, az eseményt 
Csíkszereda önkormányzata támogatja.

retróbuli

Péntek este 22 órától a csíkszeredai AMI 
Klubban a Party Cover Band zenekar élőzenés 
koncertet tart.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története 
A kötet a székelyföldi városokat bemutató sorozat ötödik könyve. 
Csíkszereda és Csíksomlyó történetéről – a fényképezés hőskorától 
napjainkig – nyújt átfogó képet. A szerző a könyvében több száz 
archív és jelenkori fénykép, képeslap bemutatásával Csíkszereda 
várossá alakulásának útját követi. Betekintést nyerhetünk Csíksze-
reda falusias külsejébe, képet kapunk a boronaházas településről, de 
az olvasó elé tárja a jelenkort is. A könyv a múltidézésnek egy sajá-
tos műfaji kísérlete, amellyel a szerző megerősíti a fotográfia sajátos 
kettős funkcióját, az illusztráció mellett a hiteles történelmi forrás 
jelentését. Ára: 120 lej.

Turcza László művészalbum 
A Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában megjelent igényes 
kivitelű művészalbumot Túros Eszter művészettörténész írta és 
szerkesztette. A csíkszeredai művész „időnként ugyan absztrakt 
ábrázolásmódok felé kalandozik, ebben a szellemben készített 
művei azonban legalább annyira kézzelfoghatóak, földhözragad-
tak, mint figuratív látomásai” – írja a szerző. Ha valaha láttunk 
egy Turcza-képet, örökre emlékezetünkbe véstük. Ára: 50 lej.

A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A székelyek rövid története...

Egyed Ákos népszerű 
köny ve a székelyek tör-
ténetét vázolja fel a kez-

detektől az 1918-as hatalom-
változásig. A szerző abból in-
dul ki, hogy a székely történe-
lem 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 megta-
lálni azokat a történelemala-
kító erőket, amelyek végső 
soron meghatározták sikeres 
helytállásukat, és lehetővé 
tették, hogy a szállásterületet 
Székelyfölddé, hazává alakít-
sák. A könyv terjedelme 324 
oldal, kötött, ára: 35 lej. A 

könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben. Folyószámla-
szám: BCR – RO46RNCB015200750 
5270001


