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Kedd
Az év 228. napja, a hátralévő napok szá-

ma 137. Napnyugta ma 20.42-kor, napkelte 
holnap 6.30-kor. 

Isten éltesse 
Ábrahám nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Ábrahám jelentése a tö-

meg, a sokaság atyja. 

Augusztus 16-án történt 
1717. Savoyai Jenő herceg keresztény se-

regei megverték a Belgrád felszabadítására 
érkező törököket. 

1991. Első magyarországi látogatására ér-
kezett II. János Pál pápa. 

2001. Egyházi tulajdonba került a buda-
pesti Szent István-bazilika.

Augusztus 16-án született 
1815. Giovanni Bosco olasz pap, szociál-

pedagógus
1896. Ruzicskay György Munkácsy-díjas 

festő, grafikus, kiváló művész

Augusztus 16-án halt meg 
1971. Lukács Pál magyar származású Os-

car-díjas amerikai színész
1976. Erdey-Grúz Tibor kétszeres Kossuth-

díjas kémikus, egyetemi tanár, akadémikus 
1996. Kerekes János Erkel Ferenc-díjas 

zeneszerző, karmester, érdemes művész 

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 áramszol-
gáltatás ma 9–16 óra között Gyimesközéplokon, 
a Borospataka 49–131. szám alatt. 

nótaéneklési verseny

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.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

IV. Kalibáskői Olvasótábor
A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a 

Bibliofil Alapítvány augusztus 22. és 26. között 
negyedik alkalommal szervezi meg a kalibáskői 
olvasótábort Országépítők címmel, melyre sze-
retettel várja az udvarhelyszéki tanulók jelentke-
zését. A nyári szünidő végén XVII–XX. századi 
erdélyi írók alkotásain keresztül vezetjük vissza 
a táborban részt vevő diákokat a szünidő alatt 
esetlegesen kimaradt olvasáshoz. A kiválasztott 
szövegek segítségével a táborozók felfrissíthetik, 
elmélyíthetik és bővíthetik a szülőföldjükkel 
kapcsolatos, történelmi, társadalmi, természeti 
ismereteiket. Az idei tábor során 15 gyermek szá-
mára biztosítanak támogatott táborozási lehető-
séget, de Udvarhelyszékről csupán 5 gyermeket 
áll módjukban vinni, ezért a jelentkezőknek 
pályázniuk kell a helyekre. A táborozók többi 
részét Tusnádról és Lábnyikról hívják, mert a tá-
bor céljai közé tartozik a különböző települések 
közötti kapcsolatok építése is. Pályázási feltételek:  
1. A pályázaton részt vehet minden udvarhelyszéki 
V–VIII. osztályos tanuló; 2. A szülőföldről írott 
fogalmazással lehet pályázni, amely mellé csatol-
ni kell az ellenőrző azon oldalát, amelyen fel van 
tüntetve a pályázó magyar nyelv és irodalom-
ból elért idei eredménye. Csatolni kell továbbá 
a pályázó és annak családjának elérhetőségét is;  
3. A pályázatokat a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtárban kell leadni augusztus 25-ig; 4. Az 
olvasótáborban való részvételi díj 50 lej. Az érdek-
lődők további információkat a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtárban, a 0266–218332-es telefon-
számon, illetve a biblioudv@yahoo.com e-mail 
címen kérhetnek.

Retrospektív kiállítás
Augusztus 10.−szeptember 10. között a 

SILÓ – Kortárs Művészeti Galériában (Csíksze-
reda, Brassói út 14. sz.) Free Camp retrospektív 
kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A tár-
lat 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 tar-
tás alatt hétközna pokon 14−18 óra között lá-
togatható. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturális Központ, Cultura 
Nostra Egyesület.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 16–21. között) a 

következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas Egye-
sület mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma és pénteken 19 órától, szom-
baton 15, vasárnap 17 órától az Avatart, holnap 
és csütörtökön 19 órától a Final destination című 
filmet. A Shrek 2. című mesefilmet szombaton 
10, vasárnap 12 órától vetítik, a Toy Storyt pedig 
szombaton 12 órától és vasárnap 10 órától. Hely-
foglalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-
as telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.com e-mail címen lehet.

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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Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, e-mailen az 
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Banki adataink:
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HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Mihály László

hargitanépe

– De, doktor úr, velem kimondottan jót tesz a dohányzás!
– Az nem lehet, uram!

– De igen, mert ha rágyújtok, az anyósom azonnal távozik.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Olosz Lajos: 
Könyörtelen mesék

A bécsi döntést követően 
Olosz Lajos látja el a 
dél-erdélyi Déli Hírlap 

főszerkesztői feladatkörét. Ez az 
egyetlen „központi napilapja” a 
Romániához csatolt dél-erdélyi 
magyaroknak. Olosz Lajos oly 
korban költött, amikor a vers 
a borzalmas idők túléléséhez 
adott erőt, s ez nemcsak a két 
világháború közötti időre, de 
az épülő szocializmus éveire is 
vonatkozik. A túlélést pedig a 
szépséghez, az antik kultúrához való mene-
külés biztosította a leginkább. Olosz Lajos 
összes verseinek kiadása csak ezzel a kötettel 

történt meg, amelynek elősza-
vát Pomogáts Béla írta.

A könyv terjedelme  324 
oldal, ára: 15 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. Folyószám-

laszám: BCR – RO46RNCB015200750527 
0001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje el sze-
mélyi számát (CNP) és telefonszámát is.

Gyergyószárhegyen (Székelyföldön) a Lázár-kas-
tély udvarán mutatják be augusztus 20-án a 
Csaba királyfi című rockoperát, a Székely Nem-

zeti Opera ősbemutató előadását. Az opera székelyföldi 
összefogással, közösségi támogatással készült el. Az ős-
bemutatót ajándékként szánják a szerzők Gyergyószék 
székely népének. Ennek értelmében a 20 órától kezdődő 
előadásra a belépés ingyenes!

Csaba királyfi 
rockopera


