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Csütörtök
Az év 237. napja, a hátralévő napok szá-

ma 128. Napnyugta ma 20.26-kor, napkelte 
holnap 6.42-kor. 

Isten éltesse 
Lajos nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán–francia eredetű Lajos jelentése 

hírnév + háború. 

Augusztus 25-én történt 
1620. A besztercebányai országgyűlésen 

magyar királlyá választották Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelmet. 

1708. II. Rákóczi Ferenc fejedelem haj-
dúkiváltságokat ajándékozott Tarpának. 

1825. Kikiáltották Uruguay függetlensé-
gét. Ez a nap az Uruguayi Keleti Köztársaság 
nemzeti ünnepe. 

1842. A pesti Vígadóban megnyílt az első 
iparműkiállítás. 

1938. Megjelent a Pethő Sándor alapítot-
ta Magyar Nemzet című napilap első száma. 

Augusztus 25-én született 
1744. Johann Gottfried Herder német 

költő, esztéta, történetfilozófus 
1778. Vitkovics Mihály költő, nyelvújító 
1858. Haraszti Gyula irodalomtörténész, 

műfordító, akadémikus 
1903. Élő Árpád magyar születésű ameri-

kai matematikus, a sakkozásban használatos 
pontszámrendszer kidolgozója 

1903. Bruno Bettelheim osztrák–ameri-
kai gyermekpszichológus, író 

1928. Herbert Kroemer Nobel-díjas né-
met származású amerikai fizikus 

1933. Gaál István Kossuth-díjas filmren-
dező, operatőr, a Magyar Mozgókép Mestere 

Augusztus 25-én halt meg 
1900. Friedrich Wilhelm Nietzsche, né-

met filozófus 
1908. Henri Becquerel Nobel-díjas fran-

cia fizikus 
1938. Alekszandr Ivanovics Kuprin orosz író 
1958. Leo Blech, német karmester és ze-

neszerző 
1963. Petri Lajos szobrász 
1973. Lotz János magyar születésű ame-

rikai nyelvész 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–16 óra között Csíksze-
reda 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.

*
A Goscom Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy 

ma 8–15 óra között szünetelni fog a gázellátás 
a Malom utcai kazánházban az E.ON Gaz Rt. 
munkálatvégzése miatt. Ebben az időszakban 
nem tudnak meleg vizet szolgáltatni a Malom, 
Hargita és az Állomás utcai kazánházak körzeté-
hez tartozó tömbházlakásokban.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Túrák
A II. világháborúban a Gyimesi-szorost 

védő 32-es határvadászok emlékére másodíz-
ben szerveznek túrát vasárnap azon a Gyi mes-
középloktól Csíkszenttamásig tartó ösvényen, 
ahol 1944 szeptemberében az ezeréves határt 
védő magyar katonák kitörtek az orosz gyűrű-
ből. A szervezők – a Kelet-Magyarországi Spe-
ciális Mentőegyesület, a Pro Amb Egyesület, 
illetve a Serv-Mont-Har Egyesület – minden 
túrázni és emlékezni kívánót szeretettel várnak. 
Indulás vasárnap reggel 8 órakor a Csángó Pan-
zió elől. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki szak-

osztálya (CsEKE) honismereti túrát szervez au-
gusztus 26–28. között, amelyre minden érdek-
lődőt szeretettel vár. Program: augusztus 26-án 
a CsEKE szervezetten részt vesz az augusztus 
26-i Úz-völgyi megemlékezésen, amelyet min-
den évben megtartanak az 1944-es orosz betö-
rés emlékére. Az idén ennek az ünnepségnek a 
kezdési időpontja 12 óra. Az ünnepséget köve-
tően a Veresvíz felé haladnak tovább, ahonnan 
felmennek a Nemere gerincére és augusztus 
27–28-án a gerincen haladnak tovább. Érin-
tik a Nemere, a Kis-Nemere és a Nagy Sándor 
csúcsokat. Visszaérkezés augusztus 28-án este 
személyvonattal Bereckből. Túravezető: Szabó 
Károly, telefon: 0751–065345.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda – Kövespuszta 
– Kiság-patak völgye – Nagykőbükke – Csík-
szereda. Indulás: vasárnap reggel 8.30-kor Csík-
szeredából, a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: 
a túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet 
a 0745–107618-as telefonszámon. 

Községi Napok
Tusnád Község Polgármesteri Hivatala, He-

lyi Tanácsa, valamint Tusnád Község Ifjúsági 
Szervezete augusztus 27–28-án Községi Na-
pokat szervez, melyre minden érdeklődőt szí-
vesen várnak. A programban sportvetélkedők, 
főzőverseny, kézművesprogramok, előadások, 
koncertek szerepelnek.

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

a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 38. szám): pénteken és vasárnap 19 
órától, szombaton 17 órától az Avatar című fil-
met. A Tron: Örökség című filmet ma 19 órától, 
szombaton 20 órától, vasárnap pedig 16 órától 
vetítik, a Jégkorszakot szombaton 10, vasárnap 
12 órától. Az Alíz Csodaországban című filmet 
szombaton 12, vasárnap pedig 10 órától nézhe-
tik meg. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon.

a nap vicce

Két angol matróz találkozik egy portsmuth-i 
kocsmában.

– Hallottad, hogy Steve-nek gyereke szü-
letett?

– Fiú?
– Nem.
– Hanem?...
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– Hölgyem, maga normális? Egy kétezer éves vázát tört össze!
– Hála istennek, én meg azt hittem hogy még új volt...

 www.parapista.com

para

A Magyar Fotográfia Napja

A csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 
legnagyobb rendezvénye, a Dél-Har-
gita Teljesítménytúra második kiírá-

sához érkezett, melyre idén is várnak minden 
természetbarátot. A Hargita-hegység déli ré-
szén szervezik meg szeptember 10-én, szom-
baton 40, 25, illetve 15 km-es szakaszokon. 
A nevezési díj egységesen 25 lej, illetve 15 
lej EKE-tagoknak és diákoknak. A beneve-
zési díj fejében a résztvevők (egy kis tízórai 
csomag mellett) kézhez kapják az útvonal 
részletes térképét és leírását, valamint az iga-

zolólapot, amelyet majd a bírók láttamoznak 
minden ellenőrzőpontnál. Akinek sikerül a 
távot szintidőn belül teljesítenie, a szervező-
bizottság oklevéllel és kitűzővel jutalmazza, 
s mert tudjuk, hogy az elfáradt túrázó legna-
gyobb öröme azért mégis egy jó adag, kiadós 
krumplitokány, a célbaérést követő lakoma 
ezúttal sem marad el. Szálláshely a távolabb-
ról érkezőknek: Szeredai-fürdő – Vízügyesek 
háza (a sátrazás ingyenes).

Bővebb információk: Daday Hunor, 
0040–744 590775, dahunor@yahoo.com.

Dél-Hargita Teljesítménytúra

Tájak, emberek,  
foglalatosságok... 

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ és az 
Erdélyi Fotográfia Múzeumért 

Egyesület idén harmadik alkalommal szer-
vez fotókiállítást a Magyar Fotográfia Napja 
alkalmából. A kiállítás címe: Tájak, emberek, 
foglalatosságok... Fotográfiai emlékek a régi Csík 
vármegyéből. A tárlat anyagát nagyított régi, 
családi gyűjteményekből származó fotográ-
fiák képezik, többnyire ismeretlen fotográ-
fusok munkáiból. A kiállított képek a régi 
falusi világ, Csíkmenaság, Gyimesközéplok, 
Csíkkarcfalva és Csíkszentkirály népszoká-
sainak, népviseleteinek, építészeti öröksé-
gének, a hétköznapoknak és az ünnepnap-
oknak a korlenyomatai. A kiállításmegnyitó 

holnap 18 órától lesz Hargita Megye Ta-
nácsa kiállítótermében (Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám). Beszédet mond Cseke 
Gábor publicista.


