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Szerda
Az év 243. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 122. Napnyugta ma 20.15-kor, 
napkelte holnap 6.49-kor. 

Isten éltesse 
Bella és Erika nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
Az olasz–spanyol eredetű Bella jelentése: 

szép. A germán–latin eredetű Erika jelentése 
pedig nagyrabecsült. 

Augusztus 31-én történt 
1856. Felszentelték az esztergomi bazili-

kát, Magyarország legnagyobb templomát. 
1963. Működni kezdett a szovjet és ame-

rikai vezetés között kiépített közvetlen táv-
írókapcsolat, a „forró drót”. 

Augusztus 31-én született 
1939. Van Morrison brit rockénekes, sza-

xofonos, zeneszerző, szövegíró 
1949. Richard Gere amerikai filmszínész 

Augusztus 31-én halt meg 
1867. Charles Baudelaire francia költő 
1997. Lady Diana walesi hercegné, Ká–

roly brit trónörökös felesége 

szünetel a gázszolgáltatás

Javítási, ellenőrzési munkálatok miatt ma 9 
órától szünetel a gázszolgáltatás Csíkszeredá-
ban. Az egyes negyedek, utcarészek gázellátása 
fokozatosan indul újra. A szolgáltató figyelem-
re inti a lakosságot, először is a jelzett időpont 
előtt a fogyasztóknak a balesetek megelőzése 
érdekében el kell oltaniuk a gázrózsák lángját, 
majd a javítási munkálatokat követően ajánlott 
nagyjából fél óráig figyelni az égőket. Ameny-
nyiben azok a megszokottól eltérő módon 
működnek, vagy netán gázszagot érzékelne, a 
fogyasztó azonnal értesítse a cég üzemirányítá-
si központját a 0265–200928-as normál díjas 
vagy a 0800–800928-as ingyen hívható tele-
fonszámon.

nótaéneklési verseny

A szentegyházi Mosoly Kulturális Egye-
sület, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
és a szentegyházi Gábor Áron Művelődési 
Ház Még szól a nóta címmel magyar nóta-
éneklési versenyt hirdet, melyre szeptember 
12-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés feltételei: 
a versenyre magyar nótákkal lehet benevezni, 
ajánlott összeállítás: 1 hallgató és 1 csárdás; 
16 éves kortól, felső korhatár nélkül. Zenei 
kíséretről a szervezők gondoskodnak, kísér a 
Csíkmadarasi Népi Zenekar. Kötelező a kö-
zös nóta megtanulása! (Magyar ember dallal 
vigad – kérésre elküldik e-mailben a kottát és 
a szöveget.) Benevezési díj: 30 lej. A verseny 
szeptember 25-én lesz Szentegyházán, a Gá-
bor Áron Művelődési Házban. Bejelentkezni 
a 0742–303475, illetve a 0744–275970-es 
telefonszámon vagy a magyarnotaverseny@
gmail.com e-mail címen lehet.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro 

programajánló

Festménykiállítás
Tájak és emberek címmel nyílik festménykiál-

lítása Miklós István (Indián) csíkszeredai festő- 
és tetoválóművésznek Gyergyószentmiklóson, 
a Városi Könyvtárban pénteken 17 órától. Meg-
nyitóbeszédet mond Balázs József festőművész. 
A tárlat szeptember 16-ig tekinthető meg.

III. Madéfalvi Hagymafesztivál
Harmadízben rendeznek Madéfalván 

Hagy mafesztivált szeptember 9–11. között Ma-
dé falva Helyi Tanácsa, a Madéfalvi Ifjúsági Kez-
deményezés, a Madéfalvi Csompoly Közbirto-
kosság, a Madéfalvi Egyházközség, valamint 
a  helyi gazdaszervezetek segítségével. A prog-
ramban sportvetélkedők, borkóstoló, hagyma-
bál, erdei kirándulás, hagymaszüreti felvonulás, 
ünnepi szentmise, hagyományos termékkiállí-
tás és vásár, játszóház, íjászat, történelmi, népi 
és logikai játékok, illetve néptáncelőadások sze-
repelnek.

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 19 órától, szombaton 
20, illetve vasárnap 18 órától a Saw (Fűrész) 7 
című filmet, pénteken 19 órától, valamint szom-
baton 15 és vasárnap 20 órától az Avatart láthat-
ják a mozirajongók. A Street dance című filmet 
holnap 19 órától, szombaton 18 és vasárnap 16 
órától tekinthetik meg. A Bolt című filmet szom-
baton 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 telefonszámokon. Érdeklődni 
a program3d@ yahoo.ro e-mail címen lehet.

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.

 a nap vicce

– Jean, dugja be a tehén farkát a konnek-
torba!

– Minek, uram?
– Forralt tejet akarok inni...
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– A bácsik miért mennek olyen furcsán?
– A fenébe, te Laca! A gerendát otthagytuk!

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Görgényi-havasok északi  
és középső része

A Görgényi-havasok bemu-
tatásával indult több mint 
egy évtizede a Pallas-

Akadémia Könyvkiadó népsze-
rű Erdély hegyei sorozata. Azóta 
immár meghaladta a harmincat a 
sorozat köteteinek száma, számos 
könyvnek a javított kiadása is meg-
jelent. A sorozat 31. kötetében a 
Böjthe-Beyer Barna – Horváth 
Alpár szerzőpáros szakszerűen, 
nagyszerű terepismeretről adva tanúbizony-
ságot 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 
megrendelhető 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. Folyószám-

la  szám: BCR – RO46RNCB015200 
7505270001. Postai rendelésnél, kérjük, küld-
je el a személyi számát (CNP) is.

A 2011/2012-es évad  
a Csíki Játékszínben

Szeptember elsején nyit a színház jegy-
pénztára, ezzel a nappal kezdődően 
válthatók bérletek tavalyi árakon 

az új színházi szezonra. A 2011/2012-es 
évadban a következő előadásokat tűzték 
repertoárra nagyszínpadon felnőtt- és if-
júsági bérleteseknek: Molière: Tudós nők 
(komédia), rendező: Porogi Dorka; Ör-
kény István: Tóték (tragikomédia), rendező: 
Victor Ioan Frunză; Jókai Mór – Darvas 
Ferenc – Váradi Szabolcs: Gazdag szegé-
nyek (zenés vígszínmű), rendező: Schlanger 
András; Móricz Zsigmond: Búzakalász 
(színmű), rendező: Parászka Miklós. A kis-
iskolások idén is három mesejátékot néz-
hetnek meg bérletükkel. A Csíki Játékszín 
produkciójában a Mindennapi varázslatok 
és A csodaforrás című meséket láthatják, 

valamint egy vendégelőadást. A felnőtt- 
és ifjúsági bérlet ára a négy előadásra 50 
lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 30 lej, 
bemutatóelőadásokra 65 lej. A mesebérle-
tek 3 előadásra 15 lejbe kerülnek. A jegy-
pénztár munkanapokon 10–13, valamint 
17–19 óra között tart nyitva, valamint elő-
adások előtt egy órával. A tavalyi bérletesek 
helyeit szeptember 15-ig tartják fenn!

Szeptemberi játékrend: 20-án, kedden 
19 órától a Finito című darabot láthatják 
(bérletszünet a Magyar Dráma Napján), 
szeptember 29-én, csütörtökön 19 órától a 
Vaknyugat című előadást tekinthetik meg 
a Hunyadi László Kamarateremben. Szep-
tember 30-án, pénteken 18 órától premier: 
a Mindennapi varázslatok című darabot a 
János Vitéz-bérlettel lehet megtekinteni. 


