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Péntek
Az év 224. napja, a hátralévő napok szá-

ma 141. Napnyugta ma 20.49-kor, napkelte 
holnap 6.25-kor.

Isten éltesse
Klára nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat.

Névmagyarázat
A Klára latin eredetű női név. A latin 

clarus melléknév nőnemű alakjából szárma-
zik, jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres.

Augusztus 12-én történt
1812. Az angliai Middletonban üzembe 

helyezték a világ első – ipari célra használt – 
fogaskerekű vasútját.

1953. Kipróbálták az első szovjet hidro-
génbombát.

Augusztus 12-én született
1883. Haáz Ferenc Rezső etnográfus, tanár
1927. Szász Péter filmrendező, forgató-

könyvíró, dramaturg
1928. Illés László József Attila-díjas iro-

dalomtörténész, kritikus
1930. Soros György magyar származású 

amerikai üzletember
1931. Czigány György József Attila- és 

Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, műsor-
vezető, érdemes művész

Augusztus 12-én halt meg
1763. Olof Dalin svéd író
1848. George Stephenson angol mérnök, 

feltaláló, a vasúti gőzvontatás úttörője
1955. Thomas Mann Nobel-díjas német 

író, novellista, esszéista
1957. Szigethy Attila politikus, az 1956-

os forradalom mártírja

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Pirlea Zeno Lucian tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Kossuth Lajos utca 41. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 
óra között dr. Hermann Örs a Győzelem utca 
17/3. szám alatt fogadja a betegeket.

felhívás véradásra

A folyamatos és megnövekedett mennyi-
ségű vérigénylés biztosítása érdekében felkérik 
a régi és új véradókat, hogy jelentkezzenek a 
csíkszeredai vérközpontnál (Lendület sétány 
1. szám) véradásra munkanapokon 8–12 óra 
között, ezáltal segítve a rászorulókon. 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma, illetve augusztus 16-án 9–16 
óra között Gyimesközéplokon, a Borospataka 
49–131. szám alatt. 

a nap vicce

– Mi történik, ha két szőke nő egymás 
felé rohan?

– Eltörik a tükör.
Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Még szól a nóta
A szentegyházi Mosoly Kulturális Egyesü-

let, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola és a 
szentegyházi Gábor Áron Művelődési Ház Még 
szól a nóta címmel magyar nótaéneklési versenyt 
hirdet, melyre szeptember 12-ig lehet jelentkez-
ni. A jelentkezés feltételei: a versenyre magyar 
nótákkal lehet benevezni, ajánlott összeállítás:  
1 hallgató és 1 csárdás; 16 éves kortól, felső kor-
határ nélkül. Zenei kíséretről a szervezők gon-
doskodnak, kísér a Csíkmadarasi Népi Zenekar. 
Kötelező a közös nóta megtanulása! (Magyar 
ember dallal vigad – kérésre elküldik e-mailben 
a kottát és a szöveget.) Benevezési díj: 30 lej. A 
verseny szeptember 25-én lesz Szentegyházán, a 
Gábor Áron Művelődési Házban. Bejelentkezni 
a 0742–303475, illetve a 0744–275970-es tele-
fonszámon vagy  a magyarnotaverseny@gmail.
com e-mail címen lehet.

Fotótárlatok
Két fotótárlatra invitál a székelymuzsnai és 

bögözi falunapok keretén belül a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont. Az Or-
bán Balázs nevével fémjelzett dokumentarista 
fotótáborok anyagából készült válogatások 
Székelymuzsnán augusztus 13-án, szombaton 
12.30-kor, míg Bögözben 14-én, vasárnap 12 
órától kezdődő kulturális programok keretében 
lesznek megtekinthetők. Mindkét eseménynek 
a helyi művelődési ház ad otthont.

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 19 órá-
tól, szombaton 15, vasárnap pedig 17 órától az 
Avatart, szombaton 18 és 20, illetve vasárnap 15 
és 20 órától Az utolsó léghajlító című filmet lát-
hatják 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 telefonszámokon. Ér-
deklődni a program3d@yahoo.com e-mail cí-
men lehet.

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. 

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.
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– Bácsi! Visszavihetem a bevásárlókocsit?
– Igen, de a pénzt hozd vissza!

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Huszonnégy órás

Idén immár negyedik alkalommal rendeznek augusz-
tus 13–14-én a sepsibükszádi horgásztavaknál hu-
szonnégy órás horgászversenyt. A szervezők minden 

horgászt szeretettel várnak, jelentkezés szombaton reggel 
a helyszínen. A versenyszabályzatról bővebben a 0740–
250222-es telefonszámon kaphatnak információkat az 
érdeklődők.

Horgászverseny 
Sepsibükszádon

Vámszer Géza: Csík vármegye 
településtörténete 

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

gyó, Kászon és Gyimes települé-
seit, ahol megszállottan rajzolt, 
fényképezett és néprajzi tárgyakat 
gyűjtött. Pontosan felmérte a 
székely falvak művészettörténe-
ti értékeit, településszerkezetét, 
lakáskultúráját, népművészetét, 
kézművességét és gazdálkodását. 
Hagyatékának jelentős része 1997-ben a Kriza 
János Néprajzi Társaság kolozsvári dokumentá-
ciós 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.


