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Hétfő 
Az év 223. napja, a hátralévő napok szá-

ma 142. Napnyugta ma 20.51-kor, napkelte 
holnap 6.23-kor. 

Isten éltesse 
Tiborc és Zsuzsanna nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik a 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Tiborc és annak Tibor 

rövidülésének jelentése Tibur városából való 
férfi. A héber–görög–latin eredetű Zsuzsan-
na jelentése pedig liliom. 

Augusztus 11-én történt 
1798. Debrecenben a Wesselényi-féle 

társulat tartotta az első ismert hivatásos szí-
nielőadását: Kotzebue A szerelem gyermeke 
című érzékenyjátékát adták elő. 

1877. Asaph Hall amerikai csillagász fel-
fedezte a Mars kisebb holdját, a Phobost. 

1926. Felavatták a Hajós Alfréd tervei alap-
ján megépített budapesti Császár Uszodát. 

1992. Az Egyesült Államok, Kanada és 
Mexikó szabadkereskedelmi övezet megte-
remtésében állapodott meg.

Augusztus 11-én született 
1858. Christiaan Eijkman Nobel-díjas 

holland orvos, fiziológus, bakteriológus, 
egyetemi tanár 

1871. Heltai Jenő Kossuth-díjas író, drá-
maíró, költő, újságíró 

1888. Moór Gyula jogász, jogfilozófus, 
egyetemi tanár, akadémikus 

1888. Emőd Tamás költő, az irodalmi 
igényű magyar kabarédal egyik legnépsze-
rűbb szerzője 

1903. Mikus Sándor kétszeres Kossuth-
díjas szobrász, kiváló művész 

1908. Balla Péter zenetanár, népdalgyűjtő 
1921. Alex Haley Pulitzer-díjas amerikai író 

Augusztus 11-én halt meg 
1456. Hunyadi János politikus, kormány-

zó, hadvezér 
1820. Lavotta János zeneszerző, hegedű-

művész, a verbunkos egyik úttörője 
1972. Max Theiler, Nobel-díjas dél-afri-

kai származású amerikai orvos és virológus 
1973. Karl Waldemar Ziegler, Nobel-dí-

jas német kémikus 
1993. Szabó József ügyvéd, politikus, az 

amerikai magyarság egyik kiemelkedő sze-
mélyisége 

2005. Manfred Korfmann, német régész, 
Trója-kutató 

a nap vicce

Az őrnagy futás közben meg akar győ-
ződni a század tájékozódási képességéről, és 
felteszi a kérdést:

– Milyen irányban futunk?
– Déli irányban – hangzik a válasz.
– Honnan tudja? – kérdezi meglepetten 

az őrnagy.
– Onnan, kérem őrnagy úr, hogy korog a 

gyomrom...

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

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

meket vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): hol-
nap 19 órától, szombaton 15, vasárnap pedig 17 
órától az Avatart, ma 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, vasárnap 12 
órától vetítik, a Maci Laci 3-at pedig szombaton 
12 órától és vasárnap 10 órától láthatják. Hely-
foglalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.com e-mail címen lehet.

Szívfolyó II.
Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész 

Szívfolyó II.  című kiállítása a székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház koncerttermében augusztus 
16-ig még megtekinthető (hétköznap 10–19 
óra, szombaton és vasárnap 10–13 óra között).

Ismeretterjesztő túra
A Gentiana Természetjáró Egyesület va-

sárnap a gombák megismerése céljából szervez 
túrát, melyre  minden érdeklődőt szívesen vár. 
Túraútvonal: Csíkszereda – Zsögödi-hegy 
– Kiság-feje – Katalinfürdő – Csíkszereda. 
Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a Mikó-vár 
előtti térről. Megjegyzés: a túrán csak előzetes 
beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon lehet szom-
baton este 9 óráig. 

Bulik az Irish Pubban
Székelyudvarhelyen, az Irish Pubban min-

den csütörtökön Oldies Retro party várja a bu-
lizni vágyókat. A hangulatot Golyó biztosítja. 
Pénteken New & Retro buli Dolga Zsolttal, 
szombaton pedig napjaink slágereire lehet bu-
lizni Szolgival. Csütörtökönként 5 db, egyen-
ként 30 lejes lefogyasztható utalványt sorsolnak 
ki, melyet pénteken, illetve szombaton lehet 
lefogyasztani! Asztalfoglalás a 0752–675402-
es számon. A belépés díjtalan! Bővebb informá-
ció: http://www.tuzgolyo.ro

istentisztelet Büdösfürdőn

Bocskay Gábor református lelkész istentisz-
teletet tart a szentimrei Büdösfürdőn augusztus 
14-én és 21-én délután 3 órakor.

gyermekneurológiai vizsgálat

Dr. Büki György gyermekneurológus (Bu-
dapest) augusztus 22–24. között vizsgálatra fo-
gad gyermekeket a csíkszentmártoni Korai Fej-
lesztő és Rehabilitációs Központba. Érdeklődni 
és időpontot kérni a következő telefonszámon 
lehet: 0732–500793, valamint a www.korai.ro 
honlapon.

szünetel a gázszolgáltatás

Ma 8–17 óra között szünetel a gázszolgál-
tatás Csíkszereda következő utcáiban: Kossuth 
Lajos (19., 19., 21., 23., 27., 37., 39., 41., 43., 
44. és 46. szám alatt), Brassói út (7., 9., 11., 13., 
15. és 17. szám alatt), Mihail Sadoveanu, Mihai 
Eminescu, Szabadság tér, Piac utca, Nicolae 
Bălcescu (7., 11., 13., 15., 17. és 19. szám alatt), 
Ifjúság, Zöld Péter, Gólya, Liviu Rebreanu és 
Jégpálya. 
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– Megkérhetném, hogy adja át ezt a csomagot a szomszédnak? 
Ő ugyanis éppen fürdik...

www.parapista.com

para

Portréfilm a Duna II. Autonómián

Az Egyeskőnél

Szabadi Vilmos Piliscsabán él, derűs, kiegyensúlyozott 
személyiség, nagy természetjáró, maga építgeti, csino-
sítgatja házát. Kiemelkedő művészi karrierje, számos 

kiadott lemeze, kultúrdiplomáciai szolgálata, pedagógiai 
tevékenysége okán nagyon sokan kíváncsiak életútjának ala-
kulására, tanítványaira, eredményeire, terveire. A portréfilm 
családja és a Wiener Philharmonia Trio körében mutatja be 
a közelmúltban Hungaroton-díjjal is kitüntetett művészt.

Magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 31 perc, 1999.
 Duna II. Autonómia, ma 16.40-től

Augusztus 12–15. között tartja a csík-
szeredai sziklamászó közösség és a 
Serv-Mont-Har hegyimentő egye-

sület az első sziklamászó és highline (magas-
kötél) fesztivált az Egyeskőnél. A szervezők a 
rendezvényre harminc sportmászóutat javítot-
tak fel, melyek hossza sok esetben meghaladja 
a 60 métert, valamint kialakították Románia 

első és egyetlen magas-kötélpályáját, így az or-
szág sportmászóinak célpontjává válik a térség. 
A térség népszerűsítése mellett a rendezvény 
hagyományteremtő jellegű, a jövőben is – éves 
rendszerességgel – szeretnék majd megszer-
vezni az eseményt. A rendezvényről kapcsola-
tos további részletek a www.adrenalinclimb.ro 
oldalon találhatók.

Tálentum 

Sziklamászó fesztivál

Miklós István (Indián) csíkszeredai fes-
tő- és tetoválóművésznek nyílik egyéni 
festészeti kiállítása Élet-képek címmel a 

bögözi kultúrotthonban augusztus 14-én 13 órától. 
A tárlaton megnyitóbeszédet mond Mihály Ferenc, 
Bögöz polgármestere.

Élet-képek


