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Kedd 
Az év 221. napja, még 144 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 20.54-kor, napkelte 
holnap 6.21-kor.

Isten éltesse
Emőd nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű férfinév jelentése anyácska.

Augusztus 9-én történt
1849. Temesvárnál lezajlott az 1848–49-

es magyarországi forradalom és szabadság-
harc utolsó nagyszabású ütközete, amely ve-
reséggel ért véget.

1945. Az amerikaiak Nagaszaki japán 
városra ledobták a történelem második stra-
tégiai rendeltetésű atombombáját (plutóni-
umbombát). A veszteség 36 ezer halott, 40 
ezer sebesült volt, és a város összes épülete 
elpusztult.

1988. Megkezdték a szovjet csapatok ki-
vonását az afgán fővárosból.

Augusztus 9-én született
1631. John Dryden angol költő, író és 

kritikus
1896. Jean Piaget francia születésű svájci 

pszichológus, pedagógus, filozófus
1911. William Alfred Fowler Nobel-díjas 

amerikai fizikus
1936. Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
1963. Whitney Houston háromszoros 

Grammy-díjas amerikai popénekesnő

Augusztus 9-én halt meg
1942. Stein Edith/Boldog Teréz német 

karmelita szerzetesnő, auschwitzi mártír
1962. Hermann Hesse Nobel-díjas német 

író és költő
1975. Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics 

szovjet-orosz zeneszerző

radar

A közlekedésrendészet közleménye szerint 
ma Csíkszeredában, Madarason, Farkaslakán, 
Ko rondon, Vaslábon, Csíkszentdomokoson, 
Gyi  mesközéplokon, Tusnádfürdőn, Balánbá-
nyán, Gyergyó szentmiklóson, Karcfalván, 
Gyer    gyó    alfaluban, Gyergyótekerőpatakon, 
Ma  ros   hé vízen, Galócáson, Várhegyen, Sala-
má   son, Bor s zéken, Szentegyházán, Kápol-
nás faluban, Szé kelyudvarhelyen, Parajdon, 
Székely ke resz  t úron és Szentábrahámban le-
het számítani műszeres sebességmérésre. 

a nap vicce

Meghal a pap és az ügyvéd, mindketten 
felkerülnek a mennyországba. Míg az ügy-
védet körülrajongják az angyalok, a pappal 
senki sem törődik.

– Halljátok, egész életemben Istent szol-
gáltam, talán megérdemelnék én is egy kis 
törődést! – mondja sértődötten.

– Ugyan, hagyd már! – válaszol az egyik 
angyal –, papok naponta többször is jönnek, 
ügyvédből viszont ez az első!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Túróspuliszka-fesztivál
A Csángó & Fatányéros Panzió – Har-

gita Megye Tanácsának együttműködésé-
vel – hatodik alkalommal szervezi meg a 
Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegség-pat a-
kában található Csángó & Fatányéros Panzió 
területén a Csángó Túrós Puliszka Fesztivált 
augusztus 27–28. között. A programban sze-
repel bicikliverseny, roadshow, fúvószenekarok 
találkozója, könnyűzenei koncertek, helyi kali-
bások termékeinek bemutatója, illetve csángó 
énekesek, zenészek, táncosok fellépése és még 
sok más meglepetés is. 

Fúvóskoncert
A Bátyai Danubia Ifjúsági Fúvószene-

kar (Magyarország) ad koncertet Szé kely-
udvarhelyen a Művelődési Ház koncertter-
mében ma 19 órától, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

V. Augusztusi Alkotótábor
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház szer-

vezésében tartják meg az V. Augusztusi Alko-
tótábort gyerekeknek és felnőtteknek. A gye-
rekeknek augusztus 12-ig bútorfestés, neme-
zelés és gyöngyfűzés szerepel a programban, 
augusztus 15–19. között tűzzománckészítés, 
augusztus 22–26. között pedig festészeti, 
textil- és üvegfestési foglalkozásokat tartanak 
naponta 10–16 óra között a székelyudvarhelyi 
Művelődési Házban. A felnőttek augusztus 
22–26. között tűzzománc-készítési foglalko-
zásokra jelentkezhetnek. A foglalkozásokat 
naponta 17 és 21 óra között tartják szintén a 
Művelődési Házban. Részvételi díj: 5 lej na-
ponta. Ebéd igényelhető a gyerekeknek a Park 
vendéglőben. Érdeklődni a 0266–218147-es 
telefonszámon vagy a muvelodesihaz@yahoo.
com címen lehet.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 8–14. között) a 

következő filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sán-
dor utca 38. szám): ma és pénteken 19 órá-
tól, szombaton 15, vasárnap pedig 17 órától 
az Avatart, holnap és csütörtökön 19 órától, 
szombaton 18 és 20, illetve vasárnap 15 és 20 
órától Az utolsó léghajlító című filmet láthat-
ják a mozirajongók. A Garfield című filmet 
szombaton 10, vasárnap 12 órától vetítik, a 
Maci Laci 3-at pedig szombaton 12 órától 
és vasárnap 10 órától láthatják. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.com e-mail címen lehet.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma, holnap és csütörtökön, 
naponta 9–15 óra között Gyimesközéplokon 
a Boros-pataka 49–131. szám alatt.

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfe-

leit, hogy ma 9–15 óra között javítások mi-
att szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Csíksze-
redában, a Szabadság utcában. A vízellátás 
újraindításakor a víz zavarossága átmeneti-
leg megemelkedhet. Továbbá értesítik ügy-
feleiket, hogy hibabejelentést, reklamációt a 
nap 24 órájában a 0758–770040-es számon 
fogadnak.
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– Ébredj már, Géza! Hét tíz van!
– Jesszusom! Kinek a javára?

www.parapista.com

para

Sziklamászó és Highline Fesztivál

Augusztus 12–15. kö-
zött tartja a csíkszeredai 
sziklamászó közösség és 

a Serv-Mont-Har hegyimentő 
egyesület az első sziklamászó és 
highline (magas-kötél) feszti-
vált az Egyeskőnél.

A szervezők a rendezvényre 
harminc sportmászóutat javí-
tottak fel, melyek hossza sok 
esetben meghaladja a 60 mé-
tert, valamint kialakították Ro-
mánia első és egyetlen magas-
kötélpályáját, így az ország sportmászóinak 
célpontjává válik a térség. A térség népszerűsí-
tése mellett a rendezvény hagyományteremtő 
jellegű, a jövőben is – éves rendszerességgel – 

szeretnék majd megszervezni az 
eseményt.

A fesztiválra közel száz 
sportolót várnak, akik között 
részt vesznek Románia leg-
jobb sportmászói is: Brassóból, 
Bukarestből, Piatra Neamţról, 
Marosvásárhelyről, Kolozsvár-
ról, Gyergyószentmiklósról, 
Székelyudvarhelyről. A támoga-
tóknak köszönhetően a legjobb 
mászó és highline-os sportoló-
kat díjazzák. A szervezők min-

den sportbarát és természetbarát érdeklődőt 
szívesen várnak. A rendezvényről kapcsolatos 
további részletek a www.adrenalinclimb.ro ol-
dalon találhatók.

Csíkszeredában

Csík Terület Ifjúsági 
Tanácsa, a csíksze-
redai Szakszerveze-

tek Művelődési Háza és az 
Euphoria Tánciskola augusz-
tus 10. és 19. között negye-
dik alkalommal szervezi meg 
nyári intenzív tánctáborát. 
A tíznapos táborban idén négy különböző 
stílusú kurzusra jelentkezhetnek az érdek-
lődők: salsa, contemporary dance (kortárs 
tánc), street jazz/hip-hop és urban dance 
style (utcatánc). Ezekben a stílusokban nem-
zetközileg elismert oktatóktól tanulhatnak. 
A tánctábor lehetőséget biztosít a tánc- és 

mozgásművészetek iránt ér-
deklődők számára új táncstí-
lusok megismerésére, kikap-
csolódásra és szórakozásra. 
A tánctábort ünnepi gálával 
zárják. A tábor helyszíne: a 
csíkszeredai Liviu Rebreanu 
Általános Iskola sportterme. 

A workshopok ára: 1 stílus 170 lej/fő/10 
nap; 2 stílus 220 lej/fő/10 nap; 3 stílus 270 
lej/fő/10 nap; 4 stílus 320 lej/fő/10 nap. 
Azok, akik nem tudnak részt venni a tábor-
ban mind a tíz nap, napijegyet is válthatnak 
50 lejért, függetlenül attól, hogy hány órára 
látogatnak el.

IV. Euphoria Nyári Intenzív 
Tánctábor


