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Péntek
Az év 245. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 120. Napnyugta ma 19.53-kor, 
napkelte holnap 6.37-kor. 

Isten éltesse 
ma Dorina, Rebeka, holnap Gergely és 

Hilda, vasárnap pedig Róza nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezeken a na-
pokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Dorottya név csonkított formájaként 

önállósult Dorina jelentése Isten ajándéka, a 
héber eredetű Rebeka megigézőt, megbaboná-
zót vagy jól tápláltat jelent. A görög eredetű 
Gergely jelentése: éberen őrködő, míg a német 
eredetű Hilda jelentése: harc, harcosnő. A latin 
eredetű Róza jelentése rózsa, a Rozália név to-
vábbképzett formájából önállósult.

Szeptember 2-án történt 
1543. A törökök elfoglalták Székesfehérvárt. 
1606. Bocskai István erdélyi fejedelem 

adománylevelével 700 lovas hajdút telepített 
le a krími tatárok által feldúlt Szoboszlón, a 
mai Hajdúszoboszlón. 

1686. A Szent Liga csapatai visszafoglalták 
a 145 évig török uralom alatt álló Buda várát. 

1945. Japán feltétel nélkül kapitulált, ez-
zel véget ért a II. világháború. 

Szeptember 2-án született 
1764. Teleki László író, költő, közéleti 

személyiség 
1853. Wilhelm Ostwald Nobel-díjas német 

fizikai kémikus, a fizikai kémia megteremtője 
1948. Oszter Sándor Jászai Mari-díjas szí-

nész, érdemes művész 

Szeptember 2-án halt meg 
1937. Pierre de Coubertin francia sport-

pedagógus, az újkori olimpiai játékok kezde-
ményezője 

2001. Christiaan Neethling Barnard dél-
afrikai orvos, az első szívátültetés elvégzője 

1973. John Ronald Reuel Tolkien angol 
nyelv- és irodalomtörténész, regényíró, A 
Gyűrűk Ura szerzője 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Sándor Mária tart fogorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Testvériség sugárút 22/B/1. 
szám alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 
9–13 óra között dr. Keszeg Éva a Bethlen Gá-
bor utca 45/2. szám alatt fogadja a betegeket.

közkorcsolyázás

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 
szombaton és vasárnap 19–21 óra között 
közkorcsolyázás lesz. A belépő ára: 6 lej.

a nap vicce

– Hogy képzeli el egy férj a hétfogásos 
ünnepi vacsorát?

– ???
– Egy hamburger és hat doboz sör.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro 

programajánló

Varázsképek, Székelyföld 
Szombaton 12 órától Csíkszeredában, a 

Mikó-vár udvarán fotókiállítás nyílik Varázské-
pek, Székelyföld címmel. A tárlaton sepsiszent-
györgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, gyergyó-
szentmiklósi, marosvásárhelyi és csíkszenttamási 
fotóművészek alkotásait lehet megtekinteni.

Festménykiállítás
Tájak és emberek címmel nyílik festménykiál-

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

Tündérfest
Tündérfest néven szervez kétnapos rendez-

vényt ma és holnap a csíkszeredai Mikó-várban 
a Forfun Egyesület és a Csíki Székely Múze-
um. 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 közösen adnak elő. A 
Tündérfest számos újdonsággal szolgál: a zene-
kari előadásokon kívül a résztvevők láthatnak 
épületprojekciót (building proiections), vala-
mint részt vehetnek a silent afterpartyn, ahol egy 
időben 3 DJ közül választhatnak. A rendezvény-
re a belépő 15 lej/nap.

pályázat

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Ma-
rosvásárhelyi Kulturális Központ Liszt Ferenc 
születésének 200. és halálának 125. évfordulója 
alkalmából. Az erdélyi magyar képzőművésze-
ket megszólító, 1000 eurós fődíjú, Liszt Ferenc 
víziói című pályázatra a kiíró olyan, a zeneszerző 
személyének, életútjának, illetve művészetének 
vagy a művei által kiváltott élménynek az ábrá-
zolását várja, amelyek méltó hordozói szellemi 
örökségének. A pályamunkákat Marosvásár-
helyen, a Retezatului utca 2/4. szám alatt kell 
benyújtaniuk a művészeknek, kiállításra kész 
állapotban, legkésőbb október 4-ig. Bekülden-
dő művek száma: önálló alkotásonként max. 5 
db, sorozat esetében 1 sorozat maximum 5 kép-
ből állhat, 1 sorozat egy alkotásnak minősül. 
Az alkotásokról készített jó minőségű, körülbelül 
3 MB méretű digitális reprodukciókat az alkotás 
adatainak egyértelmű közlésével együtt az alábbi 
e-mail címre várják: office@vasarhely.ro További 
információk a 0746–083212-es telefonszámon 
kaphatók.

tengerparti üdülés

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál ten-
gerparti üdülőjegyeket igényelhetnek a közszfé-
rai alkalmazottak, függetlenül attól, hogy szak-
szervezeti tagok-e. A turnusok szeptember 5-én, 
illetve 6-án kezdődnek, s az elhelyezés 2 vagy 3 
csillagos szállodákban lehetséges Eforián, vala-
mint a Neptun, Olymp, Szaturn és Vénusz üdü-
lőtelepeken. Amennyiben az illető személy havi 
bruttó bére nem haladja meg a 2000 lejt, akkor 
kedvezményes áron nyaralhatnak, azaz 160-250 
lejes áron (az árba belefoglaltatik a szállás és a 
teljes ellátás). Ellenkező esetben pedig a nyaralás 
320-500 lejbe kerül. Az üdülőjegyeket a pénztár 
csíkszeredai székhelyén lehet igényelni, illetve át-
venni és kifizetni. 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Szenes Napok Farkaslakán

Tizenegyedik alkalommal rendezik 
meg a hét végén Farkaslakán a Szenes 
Napokat, a helyi Kalonda-tetőn. Az 

esemény egyik kiemelkedő pillanata az ünne-
pélyes baksagyújtás lesz.

A háromnapos eseményt egyébként Kövér 
László nyitja meg. A Magyar Országgyűlés el-
nökének beszédét pedig igazán figyelemre 
méltó rendezvények követik: pénteken öttől 
nyitják meg Major Barna festészeti kiállítá-
sát, szombaton kettőtől rendezik a labdarúgó 

Buzánszky-kupát, miközben a Kalonda-tetőn 
folyamatosan áll a bál, népzene és néptánc 
szerepel a kínálatban, este pedig László At-
tila-koncert. Vasárnap ft. Jakab Gábor pápai 
prelátus, esperes, szentszéki tanácsos-plébános 
tart aranymisét, majd megemlékeznek a falu 
neves írójáról. A Kalonda-tetőn a testvértele-
pülések néptáncegyüttesei, a Székelylend és az 
ex-Kormorán, az Örökségünk zenekar lép fel, 
lesz favágóverseny és természetesen a baksák 
alá is begyújtanak.

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.


