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Péntek
Az év 231. napja, a hátralévő napok szá-

ma 134. Napnyugta ma 20.39-kor, napkelte 
holnap 6.34-kor.

Isten éltesse
Ma Huba, holnap István, vasárnap pedig 

Sámuel nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Huba név jelentése is-

meretlen. A görög eredetű István jelentése: 
koszorú. A héber eredetű Sámuel jelentése: 
Isten meghallgatott.

Augusztus 19-én történt
1083. I. István magyar királyt szentté avatják
1477. Miksa ausztriai főherceg feleségül 

veszi Burgundi Máriát, ezzel a kapcsolattal a 
Habsburg-ház megkapja Burgundiát, Európa 
egyik leggazdagabb országát.

1839. A francia kormány közkinccsé teszi 
a fényképezést mint képalkotó találmányt.

1989. Megkezdődik Sopronnál a Páneu-
rópai Piknik. A megnyitott határszakaszon 
tízezernyi NDK-állampolgár menekül át 
Nyugatra, Ausztriába.

1991. Puccs a Szovjetunióban: Mihail 
Gorbacsov elnököt leváltják.

Augusztus 19-én született
1829. Apáthy István jogász
1923. Gera Zoltán magyar színész, érde-

mes művész
1944. Knézy Jenő magyar sportújságíró, 

riporter
1946. Bill Clinton, az Amerikai Egyesült 

Államok 42. elnöke
1957. Sebestyén Márta magyar előadó-

művész, népdalénekes

Augusztus 19-én halt meg
Kr. u. 14. Augustus, az első római császár
1662. Balise Pascal francia matematikus, 

fizikus, filozófus, teológus
1883. Borsos József magyar festőművész
1936. Federico Garcia Lorca spanyol köl-

tő, drámaíró
1989. Képes Géza magyar költő, műfordító

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Sándor Béla tart fogorvo-
si sürgősségi ügyeletet a Testvériség su-
gárút 22/B/1. szám alatti rendelőjében. 
Székelyudvarhelyen 9–13 óra között id. dr. 
Károly Ferenc a Győzelem utca 17/3. szám 
alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

Két rendőr biciklizik. Az egyik leszáll, és 
leengedi a hátsó kereket.

– Miért engedted le? – kérdezi a társa.
– Túl magasan volt a nyereg.
A másik erre szó nélkül leszereli a saját 

nyergét meg a kormányát. A kormányt a nye-
reg helyére teszi, a nyerget pedig a kormány 
helyére.

– Ezt miért csináltad? – kérdezi a másik.
– Egy ilyen hülyével én nem bicajozok 

tovább, inkább megfordulok és hazamegyek.

programajánló

Tárlatmegnyitók
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 

meghívja az érdeklődőket a II. Szent István-na-
pi rendezvénysorozat keretében megnyíló ki-
állításaira. Szombaton 12 órától Légirégészeti 
fényképek Udvarhelyszékről címmel nyílik 
tárlat, amely Sófalvi András és Szabó Máté 
légifotói révén ismerteti Udvarhelyszék régé-
szeti objektumait. A kiállítást Pánczél Szilamér 
régész (Marosvásárhely) nyitja meg. Vasárnap 
17 órától A pénz beszél… A magyar pénzverés 
története címmel állandó numizmatikai kiállí-
tás nyílik. A tárlatot Róth András Lajos törté-
nész nyitja meg.

Retrospektív kiállítás
Augusztus 10.−szeptember 10. között a 

SILÓ – Kortárs Művészeti Galériában (Csík-
szereda, Brassói út 14. sz.) Free Camp retros-
pektív kiállítást tekinthetnek meg az érdeklő-
dők. A tárlat az elmúlt hat év Free Camp képző-
művészeti táboraiban született képzőművészeti 
alkotásokból tartalmaz válogatást. A kiállított 
munkákat 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: Har-
gita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális 
Központ, Cultura Nostra Egyesület.

Kuratfeje pusztája-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egye-

sület ezen a hétvégén, vasárnap a Dél-Hargita-
hegységbe szervez túrát, amelyre minden érdek-
lődőt szívesen várnak. A túra útvonala: Csíksze-
reda – Melegárok – Kurtafeje pusztája – Talabor 
– Csíkszereda. Az indulás vasárnap reggel 8.30-
kor lesz a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: 
a túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombat este 21 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.

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

a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pető-
fi Sándor utca 38. szám): ma 19 órától, hol-
nap 15, vasárnap 17 órától az Avatar című 
filmet. A Shrek 2. című mesefilmet holnap 
10, vasárnap 12 órától vetítik, a Toy Storyt 
pedig holnap 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.

radar

A közlekedésrendészet közleménye szerint 
ma Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, 
Maroshévízen, Székelykeresztúron, Szentegy-
házán, Csíkszentgyörgyön, Csicsóban, Csík-
dán falván, Csíkszentléleken, Csíszent már-
ton ban, Kozmáson, Szépvízen, Csík szent-
mik lóson, Ditróban, Csíkszent királyon, 
Csík szent simonban, Tusnádfürdőn, Ba lán bá-
nyán, Csíkszentdomokoson, Csík szent ta má-
son, Gyergyóújfaluban, Vaslábon, Gyer gyó-
szárhegyen, Tekerőpatakon, Galócáson, Sa la-
máson, Várhegyen, Borszéken, Tölgyesen, Hol-
lón, Kápolnásfaluban, Parajdon, Korondon, 
Fe nyé den, Máréfalván és Nagygalambfalván 
lehet műszeres sebességmérésre számítani.
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– Kapható itt minden szerszám, ami egy zongorához kell?
– Hogyne, kérem.

– Akkor kérek egy fejszét.

 www.parapista.com
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Udvarhelyen is ünnepelnek

Másodszor rendezik meg 
Székelyudvarhelyen a 
Szent István-napi ün-

nepségeket. A háromnapos ren-
dezvénysorozat felér egy városnapi 
ünnepséggel, annyi programot kí-
nálnak az odalátogatóknak, ame-
lyet elsősorban néptáncegyüttesek 
és könnyűzenei előadók fellé-
pései fémjelez. Az ünnepség ma 
délután kezdődik 17 órakor az 
Udvarhelyszéki Fúvószenekar és Hagyomány-
őrzők fellépéseivel. Lesz két koncert is ma este, 
a Bojtorján 20 órától, az Ég és Föld 24 órától 
lép fel. A holnapi program lesz a leghosszabb, 

rajzversennyel várják a gyerekeket, 
és Szent Korona-modellezéssel, 
valamint egész nap népdalénekes,  
népi- és moderntáncegyüttesek 
fellépését kísérhetik figyelemmel.  
20 órától a Városi Könyvtárban 
az István a király rockoperát vetí-
tik, majd Homonyik Sándor sza-
badtéri koncertje következik 21 
órakor, akit a Metropolis együttes 
követ a színpadon. A vasárnapi 

program gyerekműsorral indul, majd további 
néptáncelőadások lesznek láthatók. A három-
napos ünnepséget Varga Miklós és a Magna 
Cum Laude együttes koncertjei zárják. 

II. Szent István-napi ünnepség

Olosz Lajos: Könyörtelen mesék

A bécsi döntést követő-
en 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 világhábo-
rú közötti időre, de az épülő szoci-
alizmus 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 előszavát 
Pomogáts Béla írta.

A könyv terjedelme 324 ol-
dal, ára: 15 lej. Megvásárol ható 
a Pallas-Akadémia Könyv kiadó 
üzleteiben, illetve meg rendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 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.


