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Csütörtök
Az év 167. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 198. Napnyugta ma 21.30-kor, 
napkelte holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Jusztin és Arany nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A Jusztin a Jusztusz továbbképzett alak-

ja, a magyar eredetű Arany jelentése aranyos, 
aranyműves. 

Június 16-án történt 
1850. Kossuth Lajos az emigrációból is-

mertette konföderációs tervét. 

Június 16-án született 
1813. Otto Jahn német zenetörténész, 

klasszika-filológus, archeológus, ókortudós 
1843. Popper Dávid gordonkaművész 

Június 16-án halt meg 
1958. Nagy Imre közgazdász, politikus, 

miniszterelnök, az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc mártírja 

1958. Gimes Miklós újságíró, az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc mártírja 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap 8–16 óra között Csíksze-
reda következő utcáiban: Szék (94–144. és 
83–145. szám alatt), Széked (1–27. szám alatt), 
Lovarda és Fodorkert, illetve Csíkcsicsóban 
szintén holnap 8–13 óra között az 1–172., 
279–650. és 674–748. szám alatt.

szünetel a jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi szervezete 
(Petőfi Sándor 8. szám) értesíti a lakosságot, hogy 
2011 őszéig szünetel az ingyenes jogi tanácsadás.

fogadóóra

Csíkszeredában tart fogadóórát holnap dél-
előtt 11 órától 12.30-ig Korodi Attila parlamenti 
képviselő. A fogadóóra helyszíne a képviselő csík-
szeredai irodája – Mihai Eminescu utca 2A.

közlemény

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor par-
lamenti képviselő irodájához (Petőfi Sán-
dor utca 8. szám, I. emelet, telefon: 0266–
311836, naponta 9–15 óra között). Ugyan-
itt vásárolható székely zászló, magyar zászló, 
Sic-matrica, Székelyföld-térkép. 

a nap vicce

– Mi van a bróker kocsijának az elején?
– ???
– Kötvényszóró.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro  

programajánló

Napút
A Székelyföld Galériában (Csíkszereda, 

Tudor Vladimirescu utca 5. szám) ma 18 órá-
tól tartják a Napút folyóirat bemutatóestjét. 
Házigazda: Ferenczes István. 

Író-olvasó találkozó
Az Udvarhelyszéki RMDSZ és a Pallas-

Akadémia Könyvkiadó szervezésében holnap 
18 órától Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatalának Szent István-termében író-olvasó ta-
lálkozóra várják az érdeklődőket, ahol bemutat-
ják Markó Béla: Kié itt a tér – Válogatott közéleti 
cikkek és előadások és Az erdélyi macska – Esszék 
című írásait. A könyveket Székedi Ferenc új-
ságíró ismerteti. A kiadó idei könyveiről Tőzsér 
József igazgató beszél. Házigazda: Verestóy At-
tila, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke. 

Rákosi-tető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Központi-Hargita-
hegységbe szervez túrát, melyre minden ér-
deklődőt szívesen vár. Útvonal: Csíkrákos – 
Pogányvár – rákosi Hargita-tető – Vár-patak 
völgye – Csíkrákos. Indulás: vasárnap reggel 
a 6.34-kor induló személyvonattal Csíkráko-
sig. A túrára előzetesen bejelentkezni szom-
baton este 9 óráig lehet 0745–107618-as 
telefonszámon. 

nemzetközi fotópályázat 

A Magyar Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus, továbbá a Magyar Fotó-
művészek Világszövetsége fotókiállítást rendez 
2011. szeptember 17–29. között, a határainkon 
túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségű-
nek valló fotográfusok, továbbá a Magyar Fotó-
művészek Világszövetsége tagjai részére. A tár-
lat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon 
magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-
medencében – vagy azon is túl – gazdagítják 
az egyetemes fotókultúrát. Életkortól és fog-
lalkozástól függetlenül, bárki részt vehet a pá-
lyázaton, aki nem magyar állampolgár, viszont 
magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is 
él a nagyvilágban. A pályázat témája kötetlen. 
További információk kérhetők Győri Lajostól 
a (00–36) (1) 2256033-as telefonszámról (hét-
köznap reggel 7–10 óra között) vagy e-mailen: 
gyoril@mmikl.hu. Beérkezési határidő: au-
gusztus 1-jén reggel 6 óra.

helyi termékek vására

Hargita Megye Tanácsa minden hónap 
harmadik szombatján megszervezi a Ha-
gyományos Székely Termékek Havi Vásárát 
a csíkszeredai megyeháza oszlopsora között. 
A vásárlók legközelebb szombaton délelőtt 
8 és 14 óra között szerezhetik be a székely 
termékeket. A megyei tanács ily módon sze-
retné segíteni a helyi termelőket az értéke-
sítésben, ugyanakkor a vásárlók számára is 
megteremti a lehetőséget, hogy rendszeresen 
vásárolhassanak egészséges helyi termékeket. 
Ez utóbbira van is igény, sok helyi terméket 
kedvelő jelezte igényét a vásárok gyakoribb 
megszervezésére, ugyanis egy helyen ritkán 
van lehetőségük beszerezni kedvenc székely 
termékeiket. A termelő és a vásárló közvetlen 
kapcsolata pedig egy méltányosabb árat is je-
lent mindkét fél számára.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Apu, téged megvert valaha az anyukád?
– Nem, csak a tied.

Románia legnagyobb 
fesztiválja, a Félsziget 
Fesztivál 2011-ben 

Tu borg Green Fest Félsziget-
té változik. A Tuborg Green 
Fest az egyik legismertebb 
nemzetközi fesztiválbrand, 
amely az utóbbi években a 
legnagyobb előadókkal ör-
vendeztette meg több ország közönségét. A 
két brand egymásra találása csak ráerősít a 
fesztivál lényegére: a rendezvény minősége, 
a helyszín és a jegyár változatlan marad!

A Tuborg Green Fest Félszigetre Maros-
vásárhelyen, a Maros partján és a Weekend-
telep szomszédságában kerül sor augusztus 
utolsó hétvégéjén. Augusztus 25–28. kö-

zött, négy napon keresz-
tül ismét az év legjobb 
koncertjeitől fog vibrálni 
az erdélyi levegő. Az idei 
rendezvény első bejelen-
tett előadói a Kasabian, a 
Within Temptation, Nick 
Warren, Tiga és Borgore, 
de a sorban természetesen 

hamarosan újabb nevek jönnek, hiszen a 
Tuborg Green Fest Félsziget idén is közel 70 
koncerttel várja a félszigetezőket.

A Tuborg Green Fest Félsziget jegyeinek 
árusítása jövő héten indul az Eventim jegyter-
jesztő hálózatában, illetve a www.eventim.ro 
oldalon. Jó hír a fesztiválozók számára, hogy 
a jegyárak idén sem emelkednek.

Félsziget Fesztivál

Magyar irodalom Erdélyben 

Pomogáts Béla monumentá-
lis munkásságával bizonyít-
ja, hogy az erdélyi magyar 

irodalom az egységes magyar iro-
dalom része. Több évtizednyi ku-
tatómunka szintézise ez a könyv, 
amelynek első két – egybekötött 
– kötete az 1918–1944 közötti 
időszak eseményeit mutatja be, a 
III–IV. kötet az 1945–1968 kö-
zötti időszakot fogja át, a sorozat jelen da-
rabja pedig az 1968–1989 közötti időszakot 
öleli fel. Ismerteti az irodalmi kultúra átala-
kulását, az irodalmi tudat változásait, külön 
fejezetet szentel a valóságirodalomnak és az 
emlékiratoknak, bemutatja a Forrás első és 
második nemzedékét, a modern törekvése-

ket. Kitér a drámairodalomra és a 
népi kultúra gondozását célzó tö-
rekvésekre, no meg a hatalommal 
való ellenszegülésre.

A könyv terjedelme 584 oldal 
(Irodalmi dokumentumok. V–VI. 
kötet), ára: 40 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvéttel a 

következő címen: 530210 Miercurea Ciuc, 
str. Petőfi, nr. 4., Pf. 140, jud. Harghita. Tel./
fax: 0266–371036, mobil: 0745–005544, 
e-mail: pallas@clicknet.ro. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB0152007505270001. 

Aki postán rendel könyvet, attól kérjük, 
hogy küldje el személyi számát (CNP) is.


