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Kedd
Az év 249. napja, az évből még 116 nap 

van hátra. Napnyugta ma 19.06-kor, napkel-
te holnap 6.59-kor. 

Isten éltesse 
Zakariás nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–latin eredetű Zakariás jelentése: 

Jahve emlékezik. 

Szeptember 6-án történt 
1522. Visszatért Spanyolországba Fernando 

Magellán portugál tengerész a Földet először 
körülhajózó expedíciójának egyik hajója. Ezzel 
bizonyossá vált, hogy a Föld gömbölyű. 

1901. Buffalóban egy anarchista merény-
lő rálőtt William McKinley amerikai elnök-
re, aki szeptember 14-én meghalt. 

1991. Csecsenföldön Dzsohar Dudajev 
tábornok megdöntötte a szovjet keményvo-
nalas puccsot támogató addigi vezetést. 

Szeptember 6-án született 
1757. Marquis de la Fayette / Marie 

Joseph de Motier francia tábornok, politikus 
1904. Keresztury Dezső Széchenyi-díjas író, 

költő, kritikus, irodalomtörténész, akadémikus 
1912. Nicolas Schöffer / Schöffer Miklós 

Franciaországban élt, magyar származású fes-
tő, szobrász és konstruktőr 

Szeptember 6-án halt meg 
1566. II. Szulejmán török szultán 
1922. Mihalik Kálmán orvos, zeneszerző, 

a székely himnusz komponistája 
1947. Paul Guthnick német csillagász 
1997. Mazsaroff Miklós Munkácsy-díjas 

festőművész, grafikus 
1998. Akira Kuroszava Oscar-díjas japán 

filmrendező 

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, Olimp, 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. 

a nap vicce

A rendőr elmegy az orvoshoz:
– Kérem, doktor úr, segítsen rajtam, mert 

csuklom.
– És mióta van így?
– Már vagy fél év óta.
– És akkor miért nem jött korábban?
– Mert azt hittem, hogy emlegetnek.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Örmény Művészeti Fesztivál
A Gyergyószentmiklósi Örmény Kato-

likus Egyesület és az Örmény Katolikus Plé-
bánia szervezésében szeptember 9–11. kö-
zött tartják az Örmény Művészeti Fesztivált 
Gyergyószentmiklóson. A programban kiállítá-
sok, könyvbemutató, filmvetítések, előadások, 
kirándulás és koncertek mellett a hagyományos 
örmény eledelek, sütemény és örmény konyak, 
illetve Marlenka-kóstoló is szerepel.

Boldogság, gyere haza
A Faludy György Irodalmi Fesztivál (Falu-

dyfeszt) keretében szeptember 10-én, szomba-
ton 16 órától a gyergyóalfalusi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban lép színpadra Vidovenyecz 
Edina Boldogság, gyere haza című egyéni műso-
rával. A legendás hírű Cserháti Zsuzsa emlékére 
összeállított produkciót Csurulya Csongor ren-
dezte, zongorán kísér Zerkula György m. v.

rajzpályázat gyerekeknek

A gyergyószentmiklósi Krigel Sport Klub 
rajzpályázatot hirdet gyerekeknek. Pályázni 
bármilyen lovas témával kapcsolatos pálya-
művel lehet, amely megfelel a kiírásban foglalt 
feltételeknek. Téma: lovak. Korhatár: 1–16 év. 
A pályamunkákat A4-es formátumban várják, 
bármilyen technikával készítve. A pályázatokat 
a következő helyekre lehet eljuttatni szemé-
lyesen, munkanapokon 9 és 16 óra között: a 
Gyergyói Kisújság székhelyére (Szabadság tér 
22. szám), a Fény TV hirdetésfelvevő irodájába 
(Virág negyed 41/E szám), a Gyergyó TV szék-
helyére (Bucsin negyed 27-es tömbház, B–C 
lépcsőház), illetve a Krigel Sport Klub székhe-
lyére (Kossuth Lajos u. 208/A). A rajzok kiérté-
kelését szakmai zsűri végzi. A díjazás szeptember 
18-án lesz a gyergyószentmiklósi lovaspályán 
(Tűzoltók utca vége), a IV. Gyergyói Lovas Na-
pok keretében. A pályamunkák beküldésének 
határideje szeptember 12. A rajzok hátolda-
lára kérik feltüntetni a pályázó nevét, korát és 
a saját vagy a szülei telefonszámát. Bővebb in-
formáció a következő telefonszámon kapható: 
0744-645049. Részletek a www.fogathajtas.ro 
honlapon.

színházbérlet

Bérletek válthatók a Csíki Játékszín jegypénz-
táránál az új színházi szezonra. A 2011/2012-es 
évadban a következő előadásokat tűzték reper-
toárra nagyszínpadon felnőtt- és ifjúsági bérle-
teseknek: Molière: Tudós nők (komédia), ren-
dező: Porogi Dorka; Örkény István: Tóték (tra-
gikomédia), rendező: Victor Ioan Frunză; Jókai 
Mór – Darvas Ferenc – Váradi Szabolcs: Gazdag 
szegények (zenés vígszínmű), rendező: Schlanger 
András; Móricz Zsigmond: Búzakalász (szín-
mű), rendező: Parászka Miklós. A kisiskolások 
idén is három mesejátékot nézhetnek meg bér-
letükkel. A Csíki Játékszín produkciójában a 
Mindennapi varázslatok és A csodaforrás című 
meséket láthatják, valamint egy vendégelőadást. 
A felnőtt- és ifjúsági bérlet ára a négy előadás-
ra 50 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 30 lej, 
bemutatóelőadásokra 65 lej. A mesebérletek 3 
előadásra 15 lejbe kerülnek. A jegypénztár mun-
kanapokon 10–13, valamint 17–19 óra között 
tart nyitva, valamint előadások előtt egy órával. 
A tavalyi bérletesek helyeit szeptember 15-ig 
tartják fenn!
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– Képzeld, Malvin, három órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
– Az semmi, én négy órát álltam a mozgólépcsőn!!!

www.parapista.com

para

Bemutatkozó turné

Sárik Péter világszerte ismert és elis-
mert jazz-zongorista Magyarország-
ról ezúttal a műfaj egyik legkifino-

multabb tehetségével, Fábián Julival lá-
togat el Erdélybe. Székelyudvarhelyen a 
G. Caféban szeptember 10-én, szombaton 
21 órától, Csíkszeredában pedig szeptem-
ber 14-én a Back Stage Pubban szintén 21 
órától lépnek színpadra. 

Épített örökségünk fotópályázat-sorozat

Ipari kincseink

A Kulturális Örökség Napjai alkal-
mából Hargita Megye Tanácsának 
Műemlékvédelmi Közszolgálata 

meghirdeti negyedik fotópályázatát Ipari kin-
cseink témában. A kiállításra közlekedési esz-
közök (mozdony, traktor), egykori vasöntö-

dék, vashámorok, sörgyárak, gabonaraktárak, 
malomépületek stb. hangulatképein túl az ott 
hasznosított gépek és az ott elkészült tárgyak, 
termékek fotóit is várják. A benevezés határ-
ideje: 2011. szeptember 14., szerda 16 óra (a 
pályázatok beérkezésének időpontja!). Egy 
pályázó maximum 10 alkotással  nevezhet be.  
A pályamunkákat  A4-es formátumban, elő-
hívva kell benyújtani Hargita Megye Tanácsa 
Műemlékvédelmi Közszolgálata székhelyén, 
vagy postán a következő címre küldhetik: 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. A pályamunká-
hoz csatolják a pályázó nevét, életkorát, lak-
címét, e-mail címét és telefonszámát. Tüntes-
sék fel a fotók készítésének helyét is. Kizárólag 
olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek 
mentesek mindenféle utólagos módosítástól.


