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Hétfő
Az év 241. napja, a hátralévő napok szá-

ma 124. Napnyugta ma 20.18-kor, napkelte 
holnap 6.47-kor. 

Isten éltesse
Beatrix és Erna nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin eredetű Beatrix jelentése: boldog-

ságot hozó, az ófelnémet eredetű Erna jelenté-
se: komoly, határozott, különösen a harcban. 

Augusztus 29-én történt
1526. A mohácsi csatában a törökök vég-

zetes vereséget mértek a magyar seregre. A 
csatavesztés következtében az ország három 
részre szakadt, 150 éves török hódoltság kö-
vetkezett. 

1885. A német Gottlieb Daimler szaba-
dalmaztatta a világ első benzinmotoros ke-
rékpárját. 

Augusztus 29-én született
1434. Janus Pannonius (Csezmiczei Já-

nos) latin nyelven alkotó humanista költő 
1632. William John Locke angol filozófus 
1923. Richard Attenborough Oscar-díjas 

angol filmrendező 

Augusztus 29-én halt meg
1526. II. Lajos magyar király 
1938. Karinthy Frigyes író, műfordító, 

humorista 
1977. Sándor Renée Liszt-díjas zongora-

művész, érdemes művész 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 6 
sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 14 agy-
vérzéshez, 24 szívbeteghez, 31 magas vérnyomá-
sos esethez, 27 csonttöréshez, 22 testi sértéshez, 
46 különböző traumához, 2 asztmás és 2 epi-
lepsziás krízishez riasztották a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre 
sietve ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget 
kértek tőlük 28 szülés, 15 ájulás, 8 ittas állapot, 
10 kómás állapot, 22 légzéselégtelenség, 9 gör-
csös állapot, 2 öngyilkossági kísérlet, 9 különbö-
ző rovarcsípéses allergia esetén, 1 kutyaharapás, 
17 hasmenéses eset, 20 pillanatnyi elmezavar, 2 
gomba-, 3 gyógyszer és 3 ételmérgezés, illetve 35 
lázas állapot esetén. Nyilvános helyről 14 alka-
lommal riasztották a mentőszolgálatot. A héten 
összesen hét halottat jegyeztek.

szünetel a vízszolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfeleit, 
hogy holnap javítások miatt szünetel a hideg- 
és melegvíz-szolgáltatás Csíkszereda következő 
utcáiban: 8–12 óra között a Kossuth Lajos utca 
11., 13., 17., 19., 21. és 23-as tömbházban; a Sza-
badság tér 7., 9., 11., 13. és 15-ös tömbházban, a 
Mihai Eminescu utca 1., 2., 3. és 4-es szám alatt. 
8–18 óra között a Kossuth Lajos utca 15. szám 
alatt, illetve a Piac utca 2., 4. és 7-es szám alatt. 
A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága 
átmenetileg megemelkedhet. Továbbá értesítik 
kedves ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, rekla-
mációt a 0758–770040-es számon fogadnak.

programajánló

Free Camp 
A SILÓ – Kortárs Művészeti Galériában 

(Csíkszereda, Brassói út 14. sz.) Free Camp 
retrospektív kiállítást tekinthetnek meg az ér-
deklődők. A tárlat az elmúlt hat év Free Camp 
alkotótáboraiban született képzőművészeti 
alkotásokból tartalmaz válogatást. A kiállított 
műveket ma 18 órától Túros Eszter művé-
szettörténész mutatja be. A tárlat szeptember 
10-ig látogatható, hétköznapokon 14−18 óra 
között. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturális Központ, Cultura 
Nostra Egyesület.

Zárókiállítás
Holnap 19 órától a gyergyószárhegyi Lázár-

kastély kapubástyájában és udvarán nyitják 
meg a 37. KorKép Művésztelep zárókiállítását. 
Meghívott művészek: Colin Foster, Deli Ág-
nes, Dobribán Emil, Erőss István, Gaál Endre, 
Katsuki Hanjyo, Koter Vilmos, Lai Yun-Hsin, 
Miklós Hajnal, Pál Péter, Péter Alpár, Siklódi 
Zsolt, Sung Hsi-Te, Szigeti Gábor Csongor, 
Tasnádi József, Verduzco Alvaro.

Tündérfest
Tündérfest néven szervez kétnapos ren-

dezvényt szeptember 2-án és 3-án a csíkszere-
dai Mikó-várban a Forfun Egyesület és a Csíki 
Székely Múzeum. A rendezvény kiemelkedő 
eseménye a Tündérground csíkszeredai zenekar 
új lemeze, a Ballyho bemutatója, amelyre A. G. 
Weinbergerrel is rögzítettek egy zeneszámot, 
a Pávatáncot, és amelyet a Tündérfesten is kö-
zösen adnak elő. A Tündérfest számos újdon-
sággal szolgál: a zenekari előadásokon kívül a 
résztvevők láthatnak épületprojekciót (building 
proiections), valamint részt vehetnek a silent 
afterpartyn, ahol egy időben 3 DJ közül választ-
hatnak. A rendezvény belépője 15 lej/nap.

Bábelőadás
A Gyulafehérvári Caritas által működtetett 

Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ 
fogyatékkal élő fiataljainak társas bábjátékot ad 
elő Deák Réka bábművész. Az augusztus 30-án 
14 órától tartandó előadásra minden fogyaték-
kal élő gyereket vagy fiatalt, valamint egészséges 
barátaikat is szeretettel várják a Szent Ágoston-
plébánia hittantermébe. A belépés díjtalan. A 
bábművész a Dád a dada című bábjátékot ön-
kéntesen, ajándékként mutatja be a fogyatékkal 
élőknek.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 29.–szeptember 4. 

között) a következő filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Petőfi 
Sándor utca 38. szám): ma és szerdán 19 órától, 
szombaton 20, illetve vasárnap 18 órától a Saw 
(Fűrész) 7 című filmet, holnap és pénteken 19 
órától, valamint szombaton 15 és vasárnap 20 
órától az Avatart láthatják a mozirajongók. A 
Street dance című filmet csütörtökön 19 órától, 
szombaton 18 és vasárnap 16 órától tekinthetik 
meg. A Bolt című filmet szombaton 10 és va-
sárnap 12 órától vetítik, a Caroline címűt pedig 
szombaton 12 és vasárnap 10 órától láthatják. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. Érdeklődni a 
program3d@ yahoo.ro e-mail címen lehet.
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– Képzeljétek, tegnap este, amikor itt iszogattam veletek, egy fickó betört a házamba!
–És mi történt?

– Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A feleségem ugyanis azt hitte, 
megint én megyek haza részegen…

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Görgényi-havasok északi  
és középső része

A Görgényi-havasok bemuta-
tásával indult több mint egy 
évtizede a Pallas-Akadémia 

Könyvkiadó népszerű Erdély hegyei 
sorozata. Azóta immár meghaladta 
a harmincat a sorozat köteteinek 
száma, számos könyvnek a javított 
kiadása is megjelent. A sorozat 31. 
kötetében a Böjthe-Beyer Barna – 
Horváth Alpár szerzőpáros szak-
szerűen, nagyszerű terepismeretről 
adva tanúbizonyságot mutatja be 
a természetbarát olvasónak a hegycsoport 
északi és középső felét.

A könyv terjedelme 288 oldal 
+ színes térképmelléklet, ára: 24 lej. 
Megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhetők postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sán-
dor, nr. 4., Pf. 140, jud.: Harghita. 
Tel./fax: 0266–371036, 0745–
005544, e-mail: konyvkiado@
pallasakademia.ro. Folyószámla-
szám: BCR – RO46RNCB015200 

7505270001. Postai rendelésnél, kérjük, küld-
je el a személyi számát (CNP) is.

Liszt Ferenc születésének 200. és halálának 125. évfordulójára

Képzőművészeti pályázat

Képzőművészeti pályáza-
tot hirdet a Marosvásár-
helyi Kulturális Központ 

Liszt Ferenc születésének 200. és 
halálának 125. évfordulója alkal-
mából. Az erdélyi magyar kép-
zőművészeket megszólító, 1000 
eurós fődíjú, Liszt Ferenc víziói 
című pályázatra a kiíró olyan, a zeneszerző 
személyének, életútjának, illetve művészeté-
nek vagy a művei által kiváltott élménynek 
az ábrázolását várja, amelyek méltó hordo-
zói szellemi örökségének. A pályamunkákat 
Marosvásárhelyen, a Retezatului utca 2/4. 
szám alatt kell benyújtaniuk a művészeknek, 
kiállításra kész állapotban, legkésőbb október 

4-ig. Beküldendő művek száma: 
önálló alkotásonként max. 5 db, 
sorozat esetében 1 sorozat maxi-
mum 5 képből állhat, 1 sorozat 
egy alkotásnak minősül. Térplasz-
tika esetében a mű tömege nem 
lehet több 40 kg-nál.

Az alkotásokról készített jó 
minőségű, körülbelül 3 MB méretű digi-
tális reprodukciókat az alkotás adatainak 
(alkotás címe, technika, ár – ha az eladható, 
alkotó neve, elérhetőségei,) egyértelmű köz-
lésével együtt az alábbi e-mail címre várják: 
office@vasarhely.ro További információk 
az office@vasarhely.ro e-mail címen, illetve a 
0746–083212-es telefonszámon kaphatók. 


