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Szerda
Az év 222. napja, még 143 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 20.52-kor, napkelte 
holnap 6.22-kor.

Isten éltesse
Lőrinc nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű férfinév jelentése Laurentum 

vidékéről származó férfi, babérkoszorúval dí-
szített.

Augusztus 10-én történt
1675. II. Károly angol király megala-

pította London délkeleti külvárosában a 
greenwich-i királyi csillagvizsgálót.

1792. A Tuileriák ostromával megkezdő-
dött a francia forradalom 1793. június 2-ig (a 
jakobinus hatalomátvételig) tartó második 
szakasza.

2005. A NASA felbocsátotta a Mars 
Felderítő Űrkapszulát (MRO) a Cape 
Canaveral-i Kennedy Űrközpontból.

Augusztus 10-én született
1805. Toldy Ferenc irodalomtörténész, 

kritikus, akadémikus, „a magyar irodalom-
történet-írás atyja”

1810. Camillo Benso Cavour gróf, olasz 
államférfi, Itália egyesítője

1909. Clarence Leo Fender amerikai 
hangszerkészítő, az elektromos gitár feltalá-
lója

1912. Jorge Amado brazil író
1957. Básti Juli Kossuth-díjas színésznő

Augusztus 10-én halt meg
1896. Otto Lilienthal német mérnök, fel-

találó, a vitorlázórepülés úttörője
1969. Kodolányi János posztumusz Kos-

suth-díjas író
1991. Tadeusz Nowak lengyel író, költő, 

műfordító

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthe-
tünk? című műsorának meghívottja Ma-
rosvásárhely alpolgármestere, Csegzi Sán-
dor, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-
es SMS-számon, valamint e-mailben a 
mibensegithetunk@radiomures.ro címen. 
Műsorvezető: Agyagási Levente. 

a nap vicce

Két, más-más börtönből szabadult rab 
beszélget:

– Nálatok is volt minden rabnak bent egy 
száma?

– Igen, az én rabruhámra elöl a 4777-es 
szám volt varrva.

– Mi az, hogy elöl? Hátul mi volt rajta?
– 4778!
– Hogyhogy?
– Az volt a becenevem.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Szárhegyi napok
Szárhegyi napokat tartanak augusztus 

13–14-én. A rendezvény szombaton 13 órától 
„vizes” minifoci-bajnoksággal veszi kezdetét 
a jégkorongpályán, majd asztalitenisz-baj-
nokság, főzőverseny, gyermekfoglalkozások, 
ingyenes egészségügyi vizsgálatok, 18 órától 
pedig dr. Munzlinger Attila fotókiállítása és 
avatóünnepség szerepel a programban. 20 
órától a Radar Együttes (Kisvárda), 21.30-
tól pedig a N.A.R.A.N.CS. zenekar (Szár-
hegy) lép színpadra, a koncerteket követően 
utcabál zárja a napot, ahol az Ifjú Party Band 
(Szárhegy) fog zenélni. Vasárnap 10 órától 
kézilabda- és teremfocitorna lesz a sportcsar-
nokban, melyet sakkbajnokság követ, majd 
népművészeti vásár, díszbeszéd, a Gyergyói 
Hagyományőrzők bemutatója és néptáncgála 
várja az érdeklődőket. 17 órától skandenberg-
bajnokság lesz a vásártéri színpadon, ahol 18 
órától a Tenderly Band (Nagyvárad) koncertje 
szórakoztatja a közönséget. Délután lesz darts-
bajnokság, Haverock-koncert, 21 órától pedig 
táncház a Cika zenekarral és meghívottjaival 
a sportcsarnokban. A rendezvénysorozatot 
utcabál zárja, ahol Olti Attila és zenekara 
(Székelyudvarhely) fog zenélni. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 14-ig) a követ-

kező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): pénteken 19 órától, szomba-
ton 15, vasárnap pedig 17 órától az Avatart, 
ma és holnap 19 órától, szombaton 18 és 20, 
illetve vasárnap 15 és 20 órától Az utolsó lég-
hajlító című filmet láthatják a mozirajongók. 
A Garfield című filmet szombaton 10, vasár-
nap 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 telefonszámokon. Érdek-
lődni a program3d@yahoo.com e-mail címen 
lehet.

XXXIV. korondi fazekasvásár
Augusztus 13–14-én immár harminc-

negyedik alkalommal tartanak Korondon 
fazekas vásárt. Az ünnepség szombaton fú-
vószenekari ébresztővel veszi kezdetét, majd 
termékkiállítás, kincskereső, fazekaló- és 
sakkverseny, illetve polgármesteri köszön-
tő, Kovács Pál-duó- és Homonyik Sándor-
koncert szerepel a programban. Az estét 
szabadtéri bál és diszkó zárja. Vasárnap 9 
órától indul a korondi sokadalom program-
ja, 11 órától ünnepi szentmise lesz, melyet 
sportvetélkedők követnek. 14 órától a bor-
széki, fehéregyházi, korondi fúvószeneka-
rok, illetve a parajdi, marosludasi, pálpataki, 
korondi néptáncegyüttesek, valamint a sza-
badegyházi férfikórus fellépését kísérhetik 
figyelemmel. 17 órától Simó Annamária 
lép színpadra, majd az Imre-trió koncerte-
zik, akiket a 3 + 2 együttes és az INSECT 
együttes követ. A rendezvénysorozatot sza-
badtéri bál zárja.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma és holnap, naponta 9–15 
óra között Gyimesközéplokon, a Borospataka 
49–131. szám alatt.
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– Tata, magáé ez a borjú?
– Nem. A tehenemé...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Augusztus 10. − szeptember 10. között a SILÓ – 
Kortárs Művészeti Galériában (Csíkszereda, Bras-
sói út 14. sz.) Free Camp retrospektív kiállítást 

tekinthetnek meg az érdeklődők. A tárlat az elmúlt hat 
év Free Camp alkotótáboraiban született képzőművészeti 
alkotásokból tartalmaz válogatást. A kiállított alkotásokat 
augusztus 29-én 18 órától Túros Eszter művészettörténész 
mutatja be.

A tárlat az egy hónapos nyitva tartás alatt hétközna-
pokon 14−18 óra között látogatható. Szervezők: Hargi-
ta Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, 
Cultura Nostra Egyesület. 

Free Camp 
retrospektív kiállítás 

Vámszer Géza: Csík vármegye 
településtörténete 

Vámszer Géza 1929–
1941 között tanítványai-
val együtt bejárta Csík, 

Gyer gyó, Kászon és Gyimes tele-
püléseit, ahol megszállottan raj-
zolt, fényképezett és néprajzi tár-
gyakat gyűjtött. Pontosan felmér-
te a székely falvak művészettörté-
neti értékeit, településszerkezetét, 
lakáskultúráját, népművészetét, 
kézművességét és gazdálkodását. 
Hagyatékának jelentős része 1997-ben a Kri-
za János Néprajzi Társaság kolozsvári doku-
mentációs központjába került.

A könyv terjedelme 224 ol-
dal, ára: 25 lej. Megvásárol ható 
a Pallas-Akadémia Könyv kiadó 
üzleteiben, illetve meg rendelhető 
postai utánvéttel a következő 
címen: 530210 Mi ercurea-Ci-
uc, str. Petőfi nr. 4., Pf. 140, 
jud. Harghita. Tel./fax: 0266–
371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR – 

RO46RNCB015200750527 0001. Postai 
rendelésnél, kérjük, küldje el személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.


