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Kedd
Az év 242. napja, a hátralévő napok szá-

ma 123. Napnyugta ma 20.17-kor, napkelte 
holnap 6.48-kor.

Isten éltesse
Rózsa és Róza nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin eredetű Róza és a magyar eredetű 

Rózsa egyaránt magának a virágnak a jelenté-
sét hordozzák magunkban.

Augusztus 30-án történt
Kr. e. 30. Öngyilkos lett Kleopátra, Egyip-

tom királynője.
1940. A második bécsi döntés ismét ma-

gyar fennhatóság alá helyezte Észak-Erdélyt. 

Augusztus 30-án született
1574. Szenczi Molnár Albert református 

pap, író, nyelvtudós
1727. Giovanni Domenico Tiepolo olasz 

festő
1797. Mary Wollstonecraft Shelley angol 

írónő
1827. Martin Lajos matematikus, akadé-

mikus, a repülés egyik magyar úttörője
1917. Vlagyimir orosz nagyherceg, a 

Romanov-család egykori feje
1972. Cameron Diaz amerikai filmszí-

nésznő

Augusztus 30-án halt meg
1935. Henri Barbusse francia író
1940. Sir Joseph John Thomson Nobel-

díjas angol fizikus
1960. Szőnyi István Kossuth-díjas festő, 

kiváló művész
1976. Sipos Gyula József Attila-díjas köl-

tő, író, újságíró
1983. Jobba Gabi Jászai Mari-díjas szí-

nésznő

szünetel a vízszolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfele-
it, hogy ma 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 átme-
netileg megemelkedhet. Továbbá értesítik kedves 
ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, reklamációt a 
0758–770040-es számon fogadnak.

helyesbítés

Az augusztus 23-i lapszámukban tévesen 
közöltük A pénz beszél... A magyar pénzverés 
története című kiállítás kapcsán a kiállított gyűj-
temény anyagának összeállításáról szóló részt. 
A kiállítás ötlete, forgatókönyvének szerkesz-
tése Zepeczaner Jenő ny. múzeumigazgató és 
Zepeczaner Zsolt gyűjteménykezelő nevéhez 
fűződik. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro 

programajánló

Dél-Hargita Teljesítménytúra
A csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület leg-

nagyobb rendezvénye, a Dél-Hargita Teljesít-
ménytúra második kiírásához érkezett, melyre 
idén is várnak minden természetbarátot. A Har-
gita-hegység déli részén szervezik meg szeptem-
ber 10-én, szombaton 40, 25, illetve 15 km-es 
szakaszokon. A nevezési díj egységesen 25 lej, 
illetve 15 lej EKE-tagoknak és diákoknak. A be-
nevezési díj fejében a résztvevők (egy kis tízórai 
csomag mellett) kézhez kapják az útvonal részle-
tes térképét és leírását, valamint az igazolólapot, 
amelyet majd a bírók láttamoznak minden el-
lenőrzőpontnál. Akinek sikerül a távot szintidőn 
belül teljesítenie, a szervezőbizottság oklevéllel és 
kitűzővel jutalmazza, s mert tudjuk, hogy az elfá-
radt túrázó legnagyobb öröme azért mégis egy jó 
adag, kiadós krumplitokány, a célbaérést követő 
lakoma ezúttal sem marad el. Szálláshely a távo-
labbról érkezőknek: Szeredai-fürdő – Vízügyeiek 
háza (a sátrazás ingyenes). Bővebb információk: 
Daday Hunor, 0040–744 –590775, dahunor@
yahoo.com.

Dád a dada –Bábelőadás
A Gyulafehérvári Caritas által működtetett 

Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ 
fogyatékkal élő fiataljainak társas bábjátékot ad 
elő Deák Réka bábművész. A ma 14 órától tar-
tandó előadásra minden fogyatékkal élő gyere-
ket vagy fiatalt, valamint egészséges barátaikat 
is szeretettel várják a Szent Ágoston-plébánia 
hittantermébe. A belépés díjtalan. A bábmű-
vész a Dád a dada című bábjátékot önkéntesen, 
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): holnap 19 órától, szom-
baton 20, illetve vasárnap 18 órától a Saw (Fű-
rész) 7 című filmet, ma 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 vasárnap 12 órától 
vetítik, a Caroline címűt pedig szombaton 12 
és vasárnap 10 órától láthatják. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as telefon-
számokon. Érdeklődni a program3d@ yahoo.ro 
e-mail címen lehet.

ipari kincseink – fotópályázat

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából 
Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi 
Közszolgálata meghirdeti negyedik fotópályá-
zatát Ipari kincseink témában. A kiállításra köz-
lekedési eszközök (mozdony, traktor), egykori 
vasöntödék, vashámorok, sörgyárak, gabonarak-
tárak, malomépületek stb. hangulatképein túl az 
ott hasznosított gépek és az ott elkészült tárgyak, 
termékek fotóit is várják. A benevezés határideje: 
szeptember 14., 16 óra. Egy pályázó maximum 
10 alkotással nevezhet be. A pályamunkákat  
A4-es formátumban, előhívva kell benyújtani 
Hargita Megye Tanácsa Műemlékvédelmi Köz-
szolgálata székhelyén, vagy postán a következő 
címre küldhetik: Csíkszereda, Szabadság tér 5. A 
pályamunkához csatolják a pályázó nevét, élet-
korát, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát. 
Tüntessék fel a fotók készítésének helyét is. 
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– Túllépte a hatvanat, ezért megbüntetem!
– Miféle marhaság ez, már az életkoráért is megbüntetik az embert!?

www.parapista.com

para

Könyvbemutató

Dr. Gellérd Judit:  
Ahol leoldom saruimat

Erdély több városa után Szé-
kelyudvarhelyen is be mu-
tatja útinaplóját dr. Gellérd 

Judit. A siménfalvi születésű, Ha-
waii-on élő lelkész-orvos-zenész-
író messzi országok tájai, népei, 
szent helyei között kalauzol, 
„mindent és mindenkit székely 
szemmel lát és láttat”.

Mostani könyvében vele 
e gyütt zarándokolhatunk a 
dzsun gel fojtogatásából kiszabadí-
tott ősi kultúrák szent városaiba és az ökoló-
giai katasztrófát jósló gleccserek Alaszkájába, 

valamint társaivá szegődhetünk 
Hawaii és Tibet száműzöttjeinek 
anyanyelvük és vallási hagyomá-
nyaik mentésében.

Akik a vallások és útleírások 
iránt egyaránt érdeklődnek, ve-
títéssel egybekötött könyvbe-
mutatóra hivatalosak szeptem-
ber 1-jén, csütörtökön 18 órától 
a székelyudvarhelyi Művelődési 
Ház koncerttermébe. A szerzőt 
és művét Molnár Vilmos csík-

szeredai író, a Székelyföld folyóirat szer-
kesztője méltatja.

Dumaszínház – Showder Klub

Csíkszeredában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában szeptember 
22-én, csütörtökön 19 órától a Du-

maszínház humoristáinak stand-up estjére 
látogathatnak el az érdeklődők. Fellépők: 
Dombovári István, Beliczai Balázs, Zsók 
Levente. A jegyek ára diákoknak 20 lej, fel-
nőtteknek 25 lej.


