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Péntek
Az év 238. napja, a hátralévő napok szá-

ma 127. Napnyugta ma 20.24-kor, napkelte 
holnap 6.43-kor. 

Isten éltesse 
Ma Endre, holnap Gáspár és Mónika, va-

sárnap pedig Ágoston nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német–szláv–magyar eredetű Endre 

jelentése: férfi, férfias. A perzsa eredetű Gás-
pár jelentése: kincset megőrző, míg a karthá-
gói–pun eredetű Mónika jelentése: istennő. 
A latin eredetű Ágoston jelentése fenséges, 
fennkölt. 

Augusztus 26-án történt 
1346. A százéves háború során az angolok 

vereséget mértek a francia seregekre. 
1957. Fellőtték az első szovjet interkonti-

nentális rakétát. 

Augusztus 26-án született 
1740. Joseph Michael Montgolfier, fran-

cia feltaláló, az első léggömb készítője 
1880. Guillaume Apollinaire francia költő 

Augusztus 26-án halt meg 
1850. Lajos Fülöp francia uralkodó, a 

„polgárkirály” 
1921. Wekerle Sándor politikus, Magyar-

ország első polgári miniszterelnöke

szünetel a vízszolgáltatás

Az Aqua Nova Hargita Kft. értesíti a la-
kókat, hogy tolózár beszerelése miatt pén-
teken reggel fél kilenc és déli tizenkét óra 
között szünetel a hidegvíz-szolgáltatás Szé-
kelyudvarhelyen a Gát, Fenyő, Rét, Átjáró és 
Kadicsfalvi utcákban.

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfe-

leit, hogy augusztus 26-án, pénteken  10–15 
óra között javítások miatt szünetel az ivóvíz-
szolgáltatás Csíkszeredában a Mikó és Bérc 
utcákban.

3D-s mozifilmek

Ezen a hétvégén (augusztus 26–28. között) 
a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pető-
fi Sándor utca 38. szám): ma és vasárnap 19 
órától, szombaton 17 órától az Avatar című 
filmet. A Tron: Örökség című filmet szomba-
ton 20 órától, vasárnap pedig 16 órától vetí-
tik, a Jégkorszakot szombaton 10, vasárnap 12 
órától. Az Alíz Csodaországban című filmet 
szombaton 12, vasárnap pedig 10 órától néz-
hetik meg. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy 
a 0736–492213-as telefonszámokon.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Silló Réka Margit tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Kossuth Lajos utca 48. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között ifj. dr. Károly Ferenc a Győze-
lem utca 17/3. szám alatt fogadja a betegeket.

programajánló

Eltáncoltak egy évtizedet
Somogyi, nyárádmenti, kalotaszegi és szatmá-

ri táncok szerepelnek a kászonaltízi Zergeboglár 
néptánccsoport fennállásának 10. évfordulójára 
szervezett gálaműsoron. A holnap délután kez-
dődő rendezvény helyszíne Kászonaltíz. A Vac-
kor panzióban fogadással  indul az ünneplés 18 
órakor, majd este nyolckor kezdődik a jubileumi 
műsor. A Zergeboglár mellett fellép a Bóbiska és 
az Eszterlánc néptánccsoport.

Tájak, emberek...
Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 

Kulturális Központ és az Erdélyi Fotográfia 
Múzeumért Egyesület idén harmadik alkalom-
mal szervez fotókiállítást a Magyar Fotográfia 
Napja alkalmából. A kiállítás címe: Tájak, em-
berek, foglalatosságok... Fotográfiai emlékek a 
régi Csík vármegyéből. A tárlat anyagát nagyí-
tott régi, családi gyűjteményekből származó 
fotográfiák képezik, többnyire ismeretlen fo-
tográfusok munkáiból. A kiállított képek a régi 
falusi világ, Csíkmenaság, Gyimesközéplok, 
Csíkkarcfalva és Csíkszentkirály népszokásai-
nak, népviseleteinek, építészeti örökségének, a 
hétköznapoknak és az ünnepnapoknak a kor-
lenyomatai. A kiállításmegnyitó ma 18 órától 
lesz Hargita Megye Tanácsa kiállítótermében 
(Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). Beszédet 
mond Cseke Gábor publicista.

Hétvégi túrák
A II. világháborúban a Gyimesi-szorost védő 

32-es határvadászok emlékére másodízben szer-
veznek túrát vasárnap azon a Gyi mes középloktól 
Csíkszenttamásig tartó ösvényen, ahol 1944 
szeptemberében az ezeréves határt védő magyar 
katonák kitörtek az orosz gyűrűből. A szervezők 
– a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegye-
sület, a Pro Amb Egyesület, illetve a Serv-Mont-
Har Egyesület – minden túrázni és emlékezni kí-
vánót szeretettel várnak. Indulás vasárnap reggel 
8 órakor a Csángó Panzió elől. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztálya (CsEKE) honismereti túrát szer-
vez augusztus 26–28. között, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel vár. Program: augusz-
tus 26-án a CsEKE szervezetten részt vesz az 
augusztus 26-i Úz-völgyi megemlékezésen, 
amelyet minden évben megtartanak az 1944-
es orosz betörés emlékére. Az idén ennek az 
ünnepségnek a kezdési időpontja 12 óra. Az 
ünnepséget követően a Veresvíz felé haladnak 
tovább, ahonnan felmennek a Nemere gerincé-
re, és augusztus 27–28-án a gerincen haladnak 
tovább. Érintik a Nemere, a Kis-Nemere és a 
Nagy Sándor csúcsokat. Visszaérkezés augusz-
tus 28-án este személyvonattal Bereckből. Tú-
ravezető: 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 le-
het a 0745–107618-as telefonszámon. 
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A Csíkszereda Kiadóhivatal könyvajánlója

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Banner Zoltán: Gaál András
A Csíkszereda Kiadóhivatal és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó kö-
zös gondozásában, az Élet-jelek sorozat első könyveként megjelent 
kötet a 2010. évi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron Szép 
Könyv-díjat nyert a művészalbum kategóriában. Banner Zoltán mű-
vészettörténész összeállításában megismerhetjük Gaál András pályá-
ját, munkásságát, illetve a kötet album jellegéből adódóan munkáit is 
megcsodálhatjuk. Ára: 65 lej.

Banner Zoltán: Márton Árpád 
Az Élet-Jelek sorozat második köteteként, a Csíkszereda Kiadóhiva-
tal és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában megjelent mű-
vészalbumot ugyancsak Banner Zoltán művészettörténész jegyzi. A 
gyergyóalfalvi születésű, Csíkszeredában élő kiváló képzőművész, tanár, 
értelmiségi 70. születésnapjára látott napvilágot a kötet. Ára: 65 lej. A 
kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.

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-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.ro Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB01520075 05270001. Postai rendelésnél, kér-
jük, küldje el a személyi számát (CNP) és telefonszámát is.


