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Kedd 
Az év 235. napja, a hátralévő napok szá-

ma 130. Napnyugta ma 20.30-kor, napkelte 
holnap 6.40-kor. 

Isten éltesse 
Bence és Szidónia nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

 
Névmagyarázat
A latin eredetű Bence jelentése: győztes. A 

szintén latin eredetű Szidónia jelentése: Szi-
dón városának női lakosa. 

Augusztus 23-án történt
1572. Szent Bertalan éjszakája Párizsban: 

Augusztus 23-ról 24-re virradó éjszakán Me-
dici Katalin anyakirályné utasítására legyil-
kolják a Párizsban tartózkodó hugenották 
nagy részét.

1939. Aláírják a Molotov–Ribbentrop-
paktumot  Moszkvában.

Augusztus 23-án született
1754. XVI. Lajos francia király
1783. William Tierney Clark angol mér-

nök, a budapesti Széchenyi lánchíd tervezője
1868. Dézsi Lajos irodalomtörténész, 

egyetemi tanár, akadémikus
1877. Medgyaszay István magyar műépí-

tész, szakíró
1929. Czibor Zoltán válogatott labdarú-

gó, az Aranycsapat balszélsője

Augusztus 23-án halt meg 
1831. Kazinczy Ferenc magyar író, költő, 

a nyelvújítás vezéralakja
1838. Kölcsey Ferenc költő, író, a magyar 

Himnusz szerzője
1938. Kuzsinszky Bálint régész, ókortör-

ténész, az MTA tagja
1992. Székely János erdélyi magyar költő, 

író, drámaíró

szünetel a gázszolgáltatás

Az E.ON Gaz Rt. értesíti fogyasztóit, hogy 
karbantartási munkálatok miatt holnap reggel 
9 órától 14 óráig szünetel a gázellátás Fenyéden, 
Máréfalván és Küküllőkeményfalván. A szolgál-
tató azt javasolja a fogyasztóknak, hogy oltsanak 
el minden tüzet, majd a szolgáltatás visszaállítása 
után fél órán keresztül figyeljék, hogy megfele-
lően ég-e a gáz. Abban az esetben, ha a fogyasz-
tók gázszivárgást észlelnek, a szolgáltató kéri, 
hogy mielőbb jelezzék azt a közönségszolgálat 
0265–200928-as, vagy a 0800–800928-as tele-
fonszámokon.   

a nap vicce

Bolhairtó port árul a székely vásározó, de 
valójában az csak téglapor volt, szépen cso-
magolva. Vették is a népek, mint a cukrot.

– Aztán mondja csak, hogy kell használni 
ezt a bolhaport?

– Meg kell fogni a bolhát, és az orrára kell 
tenni egy csipettel, attól felfordul.

– Hogy mondja kend? Hiszen ha megfo-
gom, már nem kell a por, mert agyonnyomom.

– Agyonnyomni? Az sem rossz módszer.

Hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Startol a Félsziget
Holnapután rajtol Románia legnagyobb fesz-

tiválja, a Tuborg Green Fest Félsziget kilencedik 
kiadása a Maros partján, a Víkend-telep szom-
szédságában, amely idén is több mint 70 előadót 
sorakoztat fel. A Freedom Music Arena szín-
padon híres lemezlovasok lépnek fel. A Borsec 
Sport Zone-nak köszönhetően idén is rendkívül 
gazdag sportkínálat várja a fesztiválozókat az 
egyéni sportoktól a fociig, a pókerig vagy épp a 
ládamászásig. A Félsziget színházi kínálata azon 
túl, hogy előadásokat mutat be, lehetőséget is 
kínál a félszigetezőknek. Az Art by Chance na-
gyon rövid filmek fesztiválja több mint kétszáz 
városban, több mint húszezer kivetítőn zajlik, a 
fesztivál kivetítőin összesen 23 félperces filmecs-
két vetítenek a koncertek előtt és között, így a 
félszigetezők akkor is belebotolhatnak a művé-
szetbe, amikor nem is számítanak rá.

A pénz beszél… – kiállítás
Jelentős kiállítás nyílt a hétvégén Székely-

ud varhelyen, a Haáz Rezső Múzeumban.  
A magyar pénzverés történetébe bevezető tárlat 
a tervek szerint az intézmény állandó kiállítása 
marad. A pénz beszél… című tárlat az ókori gö-
rög és római pénzektől a 20. század közepéig 
közel 300 bankót és érmét vonultat fel. A Haáz 
Rezső Múzeum saját gyűjteményéről van szó, 
amelyet Róth András Lajos történész munkája 
nyomán állítottak össze, és modern tárlókban 
bocsátják közszemlére az igen értékes darabo-
kat. A Haáz Rezső Múzeum másik állandó ki-
állítása A Székelyföld virágai, november végéig 
még látogatható az Üzenet a múltból című, 
székelyföldi címereket és pecséteket bemutató 
időszakos tárlat is.

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 nótaéneklé-
si 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. Bejelent kezni 
a 0742–303475, illetve a 0744–275970-es 
telefonszámon vagy a magyarnotaverseny@
gmail.com e-mail címen lehet.

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): ma, pénteken és 
vasárnap 19 órától, szombaton 17 órától az 
Avatar című filmet. A Tron: Örökség című fil-
met holnap és csütörtökön 19 órától, szom-
baton 20 órától, vasárnap pedig 16 órától ve-
títik, a Jégkorszakot szombaton 10, vasárnap 
12 órától. Az Alíz Csodaországban című fil-
met szombaton 10, vasárnap pedig 12 órától 
nézhetik meg. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.  
címen lehet.
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– Hol voltál tegnap? 
– Pontyozni.

– És mennyit fogtál? 
– Egyet se. 

– Akkor honnan tudod, hogy pontyozni voltál?

 www.parapista.com

para

Épített örökségünk fotópályázat-sorozat

Lemezbemutatóval megfűszerezve

Tündérfest néven szer-
vez fesztivált szeptem-
ber 2-án és 3-án a csík-

szeredai Mikó-várban a Forfun 
Egyesület és a Csíki Székely 
Múzeum.

A kétnapos rendezvény ki-
emelkedő eseménye a Tün dér-
ground csíkszeredai zenekar új 
lemeze, a Ballyho bemutatója. 
A Tün dérfest számos újdonság-
gal szolgál: a zenekari előadáso-
kon kívül a résztvevők láthatnak 
épületprojekciót, valamint részt vehetnek 
a silent afterparty-n, ahol egy időben 3 le-

mezlovas közül választhatnak. 
Szeptember 2-án, kapunyitástól 
(17 óra) a Becherovka bár várja 
vendégeit, 20 órától fellép a But-
terflies in My Stomach Bukarest-
ből, 22 órától a Sardinelli Szeged-
ről. Szombaton kapunyitás 15 
órától, zenei csemegék vetítése 
a Becherovka bárban, 20 órától 
fellép a budapesti Sonar zenekar. 
22 órától a Tündérground mu-
tatja be új lemezét. Sztárvendége 
A. G. Weinberger. A program 

épületprojekcióval folytatódik, majd silent 
afterparty következik. Belépő: 15 lej/nap.

Tündérfest a Mikó-várban

Ipari kincseink

A Kulturális Örökség Napjai alkal-
mából Hargita Megye Tanácsának 
Műemlékvédelmi Közszolgálata 

meghirdeti negyedik fotópályázatát Ipari kin-
cseink témában. A kiállításra közlekedési esz-
közök (mozdony, traktor), egykori vasöntö-

dék, vashámorok, sörgyárak, gabonaraktárak, 
malomépületek stb. hangulatképein túl az ott 
hasznosított gépek és az ott elkészült tárgyak, 
termékek fotóit is várják. A benevezés határ-
ideje: 2011. szeptember 14., szerda 16 óra (a 
pályázatok beérkezésének időpontja!). Egy 
pályázó maximum 10 alkotással  nevezhet be.  
A pályamunkákat  A4-es formátumban, elő-
hívva kell benyújtani Hargita Megye Tanácsa 
Műemlékvédelmi Közszolgálata székhelyén, 
vagy postán a következő címre küldhetik: 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. A pályamunká-
hoz csatolják a pályázó nevét, életkorát, lak-
címét, e-mail címét és telefonszámát. Tüntes-
sék fel a fotók készítésének helyét is. Kizárólag 
olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek 
mentesek mindenféle utólagos módosítástól.


