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Csütörtök 
Az év 230 napja, a hátralévő napok száma 

135. Napnyugta ma 20.40-kor, napkelte hol-
nap 6.33-kor.

Isten éltesse 
Ilona és Rajnald nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
A görög–magyar eredetű Ilona jelentése: 

Nap, Hold, a Holdtól származó női szépség. A 
germán eredetű Rajnald jelentése: (isteni) ta-
nács, döntés, uralkodó, tevékeny.

Augusztus 18-án történt
1305. Vencel magyar, cseh és lengyel ki-

rály békét köt Albert német királlyal. A béke 
feltételei között szerepel, hogy Vencel le-
mond magyar királyi címéről és a Szent Ko-
ronát átadja Károly Róbertnek.

1780. Magyar és cseh királyként is trónra 
lép II. József, a „kalapos király” 1765 óta né-
met-római császár.

Augusztus 18-án született
1819. Konek Sándor statisztikus, jogtu-

dós, az MTA tagja
1830. Ferenc József osztrák főherceg, 

osztrák császár, magyar és cseh király, az 
Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója

1840. Zsutai János magyar költő
1859. Arányi Dezső magyar operaénekes
1929. Horváth Teri magyar színésznő
1933. Roman Polanski lengyel filmrende-

ző, színész

Augusztus 18-án halt meg
1227. Dzsingisz kán, a Mongol Biroda-

lom megalapítója
1765. I. Ferenc német-római császár
1850. Honoré de Balzac francia író
1977. Déry Tibor Kossuth-díjas magyar 

író, költő, drámaíró
1986. Benjámin László magyar költő, 

szerkesztő
2003. Szász Endre csíkszeredai származá-

sú festőművész, grafikus 

Szünetel a gázszolgáltatás

A Goscom Rt. értesíti fogyasztóit, hogy 
ma reggel 8 órától holnap este 19 óráig szü-
netel a gázellátás a Piac kazánházban, mivel 
az E.ON Gaz Rt. munkálatokat végez a kör-
nyéken. Emiatt ebben az időszakban nem 
tudnak meleg vizet szolgáltatni a Piac kazán-
ház által ellátott tömbházakban. A fogyasz-
tók szíves elnézését kérik, és megértésüket 
köszönik.   

a nap vicce

Az ötéves Móricka anyukája bemegy a 
gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia ül a sző-
nyegen és sírdogál.

– Mi baj, drágám? – kérdezi tőle.
– Most jöttem rá, hogy hogy kell bekötni 

a cipőfűzőmet.
– Hát ez igazán jó hír! Miért kell ezért 

pityeregni?
– Mert ezután egész életemben nekem 

kell majd bekötnöm!

programajánló

Még szól a nóta
A szentegyházi Mosoly Kulturális Egye-

sület, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
és a szentegyházi Gábor Áron Művelődési 
Ház Még szól a nóta címmel magyar nóta-
éneklési versenyt hirdet, melyre szeptember 
12-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés feltételei: 
a versenyre magyar nótákkal lehet benevezni, 
ajánlott összeállítás:  1 hallgató és 1 csárdás; 
16 éves kortól, felső korhatár nélkül. Zenei 
kíséretről a szervezők gondoskodnak, kísér a 
Csíkmadarasi Népi Zenekar. Kötelező a kö-
zös 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 Gá-
bor Áron Művelődési Házban. Bejelentkezni 
a 0742–303475, illetve a 0744–275970-es 
telefonszámon vagy  a magyarnotaverseny@
gmail.com e-mail címen lehet.

Madarak – kiállítás
Természetvédelmi témájú fotókiállítás 

nyílik holnap Székelyudvarhelyen a Műve-
lődési Ház koncerttermében. A kiállításra 
kerülő képeket dr. Antal László készítette. 
A Madarak címet viselő kiállítás megnyitó-
ja 18 órától lesz a helyszínen. A fényképek 
nagy része a Duna-deltában, a Várpalota 
környéki tavaknál, illetve a Veszprém me-
gyei Csetényben készült.

Lövéteiek fellépése
Augusztus 20–21-én a Vâlcea megyei 

Călimăneşti városban, a Florin Zamfirescu 
Kultúrotthonban negyvenharmadik alka-
lommal szervezik meg a Cântecele Oltului 
népzenei és néptáncfesztivált. A rendezvé-
nyen azon megyék néptáncosai, népzené-
szei és népdalénekesei vehetnek részt, amely 
megyéken átfolyik az Olt folyó. A neves 
rendezvényen idén Hargita megyét a lövétei 
Kákvirág Néptáncegyüttes képviseli.

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

a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 38. szám): holnap19 órától, 
szombaton 15, vasárnap 17 órától az Avatart, 
ma 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. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. Érdeklődni a 
program3d@yahoo.com e-mail címen lehet.

Csíki Kamarazenekar 
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 

Hargita megyének című programján belül a 
tizedik Csíkajnádi Falunapokon lép fel a Csí-
ki Kamarazenekar kamaraegyüttese. A fellé-
pés vasárnap este 20.30-tól lesz a csíkajnádi 
kultúrotthonban. A kamaraegyüttes ez alka-
lommal a Magyar főúri zene a XVI. századtól 
napjainkig című műsorát adja elő. Fellépnek: 
Filip Ignác (furulyák, barokk fuvola, ének), 
Szabó Éva (furulyák, barokk fuvola, dobok), 
Kovács László (hegedű, ének), Kovács Éva 
(hegedű), Adorján Csaba (brácsa, népi brá-
csa, ének), Szőgyör Árpád (nagybőgő, ének). 
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– Maga hol ebédel? 
– Hol ebédelek, hol nem.

www.parapista.com

para

Szent István ünnepe Csíkajnádon

X. Csíkajnádi Falunapok

Holnap ünnepélyes megnyitóval 
veszi kezdetét a csíkajnádi kul-
túrotthonban 17 órától a tizedik 

Csíkajnádi Falunapok, amelyet Szent Ist-
ván-vetélkedő követ a Rompácai tanös-
vény mentén. 

 Szombaton 11 órától búcsús szent-
misével indul az ünnepi program, majd 

délután 15 órától a sportpályán különbö-
ző vetélkedőkkel, sportrendezvényekkel 
várják az érdeklődőket, többek között 
minifocival. 16 órától kézműves-foglal-
kozást vezet Dánél Sándor a kisebbeknek. 
Este 20 órától Bilibok Anita énekel köny-
nyűzenei slágereket, az ő fellépését követi 
a délutáni vetélkedők nyerteseinek díjazá-
sa. A nap fénypontja 9 órától a Bojtorján 
együttes koncertje lesz, ezt követi majd 
22.30-tól a tábortűz meggyújtása, majd 
bulival ér véget a szombati program. 

Az utolsó napon reggel 9 órától lesz 
a szentmise és a Szent István-díjak átadá-
sa a kultúrotthonban. 20.30-tól a Codex 
nevű együttes régizenét játszik, majd a Két 
Muskétás tánccsoport lép fel, akiket a Béni 
Band kísér. A falunapokat a fellépések utá-
ni hajnalig tartó bállal zárják.

Gyergyószárhegyen (Székelyföldön) 
a Lázár-kas tély udvarán mutat-
ják be augusztus 20-án a Csa-

ba királyfi című rockoperát, a Székely 
Nemzeti Opera ősbemutató előadását. 
Az opera székelyföldi összefogással, kö-
zösségi támogatással készült el. Az ősbe-
mutatót ajándékként szánják a szerzők 
Gyergyószék székely népének. Ennek ér-
telmében a 20 órától kezdődő előadásra 
a belépés ingyenes!

Csaba királyfi rockopera


