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Szerda
Az év 236. napja, a hátralévő napok szá-

ma 129. Napnyugta ma 20.28-kor, napkelte 
holnap 6.40-kor. 

Isten éltesse 
Bertalan nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az arameus–görög–latin eredetű Berta-

lan jelentése Ptolemaiosz fia. 

Augusztus 24-én történt 
1572. Szent Bertalan éjszakája: IX. Károly 

francia király parancsára lemészárolták a pro-
testánsokat (hugenottákat).

1988. A pécsi orvostudományi egyete-
men megszületett az első magyar lombikbé-
bi, egy 3850 grammos kislány. 

Augusztus 24-én született 
1882. Borbély Mihály, az első ismert ma-

gyar mesemondó 
1929. Jasszer Arafat, Nobel-békedíjas pa-

lesztin politikus
1948. Jean-Michel Jarre francia zenész, 

billentyűs, zeneszerző 

Augusztus 24-én halt meg
1227. Dzsingisz Kán (eredeti neve: Te-

müdzsin) mongol uralkodó és birodalomalapító 
1838. Kölcsey Ferenc költő, politikus, aka-

démikus, a reformkor egyik vezéregyénisége 
1992. Székely János romániai magyar köl-

tő, író, műfordító

felhívás

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség az érdekeltek tudomására hozza, 
hogy a Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. 
szám alatti székhelyén betervezett átalakítási 
munkálatokat elnapolták. Következésképpen 
az ügyfélfogadás továbbra is a megszokott 
program szerint 7.30–15.30 óra között zajlik. 
Bővebb felvilágosítás érdekében az intézmény 
titkárságán állnak az ügyfelek rendelkezésére 
vagy a 0266–313423-as telefonszámon.

szünetel a szolgáltatás

Az E.ON Gaz Rt. értesíti fogyasztóit, hogy 
karbantartási munkálatok miatt ma reggel 9 
órától 14 óráig szünetel a gázellátás Fenyéden, 
Máréfalván és Küküllőkeményfalván. A szol-
gáltató azt javasolja a fogyasztóknak, hogy 
oltsanak el minden tüzet, majd a szolgáltatás 
visszaállítása után fél órán keresztül figyeljék, 
hogy megfelelően ég-e a gáz. Abban az eset-
ben, ha a fogyasztók gázszivárgást észlelnek, 
a szolgáltató kéri, hogy mielőbb jelezzék azt 
a közönségszolgálat 0265–200928-as vagy a 
0800–800928-as telefonszámokon.

*
Javítási munkálatok miatt szünetel az 

áramszolgáltatás holnap 8–16 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Rét (1–37., 
2–46. szám alatt), Domb (7–13., 12–18. szám 
alatt, Patak (2–24., 1–17. szám alatt), Kicsi, 
Nap és Hold.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Faludyfeszt
Az Antropocentrum Egyesület és Gyer-

gyóalfalu Önkormányzata közös szervezésében 
a Faludy György tiszteletére alapított irodal-
mi fesztivált szeptember 6–10. között tart-
ják a gyergyóalfalvi kultúrotthonban. Az idei 
Faludyfeszt Hargita megye minden 5–12. osztá-
lyos művészetszerető diákjának szól. Az irodalmi 
fesztivál olyan oktatási és pedagógiai szempon-
tokat tart szem előtt, amelyek érvényesítésére az 
iskolai oktatás keretei nem adnak lehetőséget. A 
gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban ideiglenesen berendezett Faludy Caféban 
színházi előadások, író-olvasó találkozók, kiál-
lítás, vetélkedők és koncertek várják az érdek-
lődőket a fesztivál minden napján 15 órától. A 
diákok számára a fesztivál alkotóműhelye jó le-
hetőség tehetségük kibontakoztatására. Három 
alkotói pályázatot hirdettek meg irodalom (vers 
és próza), képzőművészet és zene kategóriákban. 
Két verseny is várja a diákokat: a szövegmondó 
és a csoportos irodalmi vetélkedő, a fesztivál 
törzsvendégei pedig megnyerhetik a tombola 
fődíját, amely 1000 lej. Ezt azok között sorsolják 
ki, akik a fesztivál minden szakmai programján 
részt vettek. A rendezvényről, az alkotói pályá-
zatokról és a vetélkedőkről bővebben a http://
antropocentrum.ro oldalon olvashatnak.

Falutalálkozó Tordátfalván
Falutalálkozót tartanak Tordátfalván au-

gusztus 27-én, szombaton, ahová hazavárnak 
minden elszármazottat. A 20. század elején a 
településen 600-an éltek, ma mindössze 90-en. 
Az otthon élők e találkozóval szeretnének le-
hetőséget teremteni mindazoknak, akiket el-
sodort az élet, hogy legalább egy napot együtt 
töltsenek, emlékezve, ünnepelve, keresve a jövő 
lehetőségeit. A falutalálkozó programja 11 órá-
tól ünnepi istentisztelettel kezdődik, amelyen a 
szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc uni-
tárius püspök végzi, úrvacsorai beszédet mond 
Lőrinczi Lajos beszolgáló lelkész-esperes. Az 
ünnepi műsort követően 13.30-tól emléktáblát 
avatnak a Tordátfalváról elszármazott, 70 éve 
elhunyt Boros György unitárius püspök (1855–
1941) szülőházánál. Az avatóbeszédet Kovács 
Sándor teológiai tanár tartja. Ezt követően kö-
zös ebéd, mulatság, majd este bál lesz. További 
részleteket Lőrinczi Lajos beszolgáló lelkésztől, 
a Székelykeresztúri egyházkör esperesétől lehet 
kapni (telefon: 0748–223164, 0722–538667).

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 22–28. között) 

a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pető-
fi Sándor utca 38. szám): pénteken és vasár-
nap 19 órától, szombaton 17 órától az Avatar 
című filmet. A Tron: Örökség című filmet ma 
és holnap 19 órától, szombaton 20 órától, 
vasárnap pedig 16 órától vetítik, a Jégkorsza-
kot szombaton 10, vasárnap 12 órától. Az 
Alíz Csodaországban című filmet szombaton 
12, vasárnap pedig 10 órától nézhetik meg. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon.

a nap vicce

– Miért nem tudnak a férfiak jeget ké-
szíteni?

– ???
– Mert elveszítették a receptjét...
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– Jenő, mindjárt itt vannak a vendégek, tedd el azt a biciklit az előszobából!
– Na de drágám, hát Kovácsék nem lopnak!

– Tudom. Csak nehogy felismerjék...

 www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Hatodik alkalommal tartanak Tú-
rós Puliszka Fesztivált Hidegségen 
(Gyimesközéplok) a Fatányéros és 

Csángó Panzió udvarán augusztus 27-én és 
28-án. A szombati programban bicikliver-
seny (túra és ügyességi), 4 x 4 offroad ügyes-
ségi vetélkedő, gyerekprogramok (rajzolás, 
festés, foci stb.), civil szervezetek bemutatko-
zója, könnyűzenei koncertek (Reborn, Kaly, 
Homonyik Sándor) szerepelnek, vasárnap 

pedig a „32-es határvadászok” emlékútján 
vehetnek részt az érdeklődők, továbbá a helyi 
kalibások termékeinek bemutatása, főzőver-
seny, ügyességi versenyek (favágó, kötélhúzó, 
sörivó stb.), a csíkszentgyörgyi Székely Góbék 
humorelőadása, élő népzenei előadások (fel-
lépnek: Kesice, Tímár Tóni, Ordasok, Antal 
Tibor, Nyisztor Ilona), táncház és utcabál 
várja a mulatni vágyókat. Bővebb informáci-
ókat a www.fatanyeros.ro oldalon találnak. 

VI. Csángó Túrós Puliszka Fesztivál

Xantus László–Xantus Juliánna: 
Háromszéki-havasok

Régi adósságot törleszt e kiadvánnyal a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, ugyanis – a vidék meglehetősen gazdag 
népszerűsítő irodalma dacára – még nem született 

átfogó munka a Háromszéki-havasokról. A Xantus László–
Xantus Juliánna szerzőpáros megállapítja, hogy e havasok 
középmagasságú csúcsai nem törpülnek el Erdély és a Szé-
kelyföld „nagyjai” mellett. A bemutatott túraútvonalak nem 
csupán varázslatos tájakon, hanem a történelem által átitatott 
vidéken kalauzolják el az olvasót. A könyv terjedelme 168 
oldal, ára: 20 lej. Megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a 
következő címen: 530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4., 
jud. Harghita. Tel/fax: 0266–371036, 0745–005544, e-ma-
il: konyvkiado@pallasakademia.ro Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB01520075 05270001. Postai rendelésnél, kér-
jük, küldje el a személyi számát (CNP) és telefonszámát is.


