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Hétfő
Az év 150. napja, a hátralévő napok szá-

ma 215. Napnyugta ma 21.18-kor, napkelte 
holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
Janka és Zsanett nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A Janka név a János rövidített, becézett 

formájának női alakváltozata, a Zsanett pe-
dig a Johanna francia alakváltozata. 

Május 30-án történt
1705. Megjelent az első magyarországi 

hírlap, a Mercurius Hungaricus. 
1849. I. Ferenc József báró Julius von 

Haynau táborszernagyot nevezte ki a magyar-
országi császári hadak főparancsnokának. 

1913. Londonban aláírták a balkáni há-
borút lezáró békeszerződést. 

1994. A Vatikánban közzétették azt az 
apostoli levelet, amelyben II. János Pál pápa 
véglegesen nemet mondott a nők pappá szen-
telésének lehetőségére. 

Május 30-án született
1786. Fáy András író, politikus, akadémikus 
1814. Mihail Alekszandrovics Bakunyin 

orosz forradalmár anarchista teoretikus 
1909. Benny Goodman amerikai klariné-

tos, a „szving királya” 

Május 30-án halt meg
1594. Balassi Bálint költő, a magyar nyel-

vű líra első világirodalmi szintű képviselője 
1778. Francois-Marie Voltaire francia író, 

filozófus, történész, a francia felvilágosodás 
vezéralakja 

1960. Paszternak Nobel-díjas szovjet–
orosz költő, író 

1964. Szilárd Leó magyar születésű, az 
Egyesült Államokban élt fizikus, biofizikus, 
világhírű atomtudós 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 9–16 
óra között szünetel az áramszolgáltatás 
Gyimesközéplokon, a Silye utca 370–542. 
szám alatt, holnap 8–16 óra között pedig 
Tusnádon a 45–171. szám alatt.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 10 közúti balesetben 15 
sérült személyhez, 1 munkabalesethez, 8 infark-
tusos esethez, 18 agyvérzéshez, 24 szívbeteghez, 
23 magas vérnyomásos esethez, 12 csonttörés-
hez, 5 testi sértéshez, 27 különböző traumához, 
8 asztmás és 7 epilepsziás krízishez riasztották 
a Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 23 szülés, 23 ájulás, 
5 ittas állapot, 5 kómás állapot, 24 nehéz légzés, 
12 pillanatnyi elmezavar, 11 rángógörcsös eset, 
2 öngyilkossági kísérlet, 1 égési sérülés, 6 aller-
giás reakció, 2 tűzeset, 5 mérgezéses eset, 7 felső 
tápcsatornai vérzés, 21 lázas állapot, illetve 6 has-
menés esetén. Nyilvános helyről 10 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

programajánló

Festészeti tárlat
A Nagy István Zene- és Képzőművésze-

ti Szakközépiskola diákjainak munkáiból 
rendeznek festészeti tárlatot ma 13.30-tól a 
csíkszeredai Székely Károly Szakközépisko-
lában működő Nagybükki Néprajzi Társaság 
kiállítótermében. A tárlatot Imets László 
igazgató-helyettes méltatja, a rendezvény há-
zigazdája Burus János tanár. 

Pest megér egy estet???
A Marosvásárhelyi Lullaby Egyesület 

Pest megér egy estet??? (Történt sanzonok és 
kuplék között) című zenés-táncos színházi 
estet tart Csíkszeredában, a Szakszerveze-
tek Művelődési Házában ma 18 és 20 órától. 
Fellép: Bokor Barna, Ördög Miklós Leven-
te, Szabadi Nóra; zongorán kísér: Nyágai Ist-
ván. A jegyek ára 10 lej, megvásárolhatók a 
Szakszervezetek Művelődési Házának jegy-
pénztárában.

Zongoraest
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata, a Csíki Kamarazenekar Egyesület, 
illetve a Nagy István Művészeti Líceum szer-
vezésében Zongoraestet tart Mocsári Károly 
(Budapest) szerdán 19 órától Csíkszeredában, 
a Nagy István Művészeti Líceum aulájában. 
Műsoron: válogatás Liszt Ferenc műveiből. Je-
gyek a helyszínen kaphatók, felnőtteknek 5 lej, 
diákoknak ingyenes.

Nyári programok gyerekeknek
Változatos vakációs programokkal várja a 

diákokat a Riehen Egyesület a Pottyandi Er-
dei Iskolaházban. Június 20–24. között kisis-
kolások számára szerveznek Piribék – aprók 
tánca címmel zenés táncos programot, majd 
június 27.–július 1. között történelem témá-
jú program lesz Ókori római légiók címmel 
V–VIII. osztályosok számára. A július 18–22. 
között tartandó digitális fotó és kézművesség 
programra VII–VIII. osztályosok, illetve kö-
zépiskolások jelentkezését várják. Augusztus 
1–5. között pedig III–IV. osztályos tanulók 
részére tartanak népi hagyományok és termé-
szetismeret foglalkozást. Bővebb információ a 
www.asociatiariehen.ro címen, illetve a 0266–
312479-es telefonszámon kapható.

Emlékverseny az EKE-vel
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki 

szakosztálya június 18–19-én Nagy Mihály 
Emlékversenyt szervez volt túratársuk em-
lékére a Vargyasi-szorosban. Érdeklődni a 
0745–970985-ös telefonszámon Szilágyi Pé-
ter EKE-alelnöknél lehet.

a nap vicce

A piros lámpánál fékez egy motor, majd 
eldől. Egy autós észreveszi, és odaszól a moto-
rosnak:

– Segíthetek, uram?
– Nem, köszönöm. Tudja, csak a feleségem 

hagyott el.
– Az még nem ok arra, hogy a piros lámpá-

nál felboruljon.
– Dehogyisnem! Elvitte magával az oldal-

kocsit.
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www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Amióta bekeményítettem, Pista leszokott a dohányzásról!

Régiségek Csíkországból

Dr. Veress Albert pszichiáter és a Cry For Help 
Alapítvány szervezésében második évadjába 
lépett városunk legújabb ismeretterjesztő so-

rozata, a Boldogság sziget. 
A sorozat keretében Őseink üzenetei címmel tart 

előadást holnap 19 órától dr. Koltai Mária pszichiáter, 
családterapeuta, kiképző pszichoterapeuta Csíksze-
redában, a Csíki Játékszín nagytermében. Jegyek elő-
vételben a Csíki Játékszín jegypénztárában kaphatók, 
ára: 20 lej.

Székelyföld múltjával, 
népi hagyományaival, 
néprajzával foglalkozó 

történetírók és néprajzosok 
munkáiban található tény-
szerű adatok, illetve törté-
nelmi regékre, szájhagyo-
mányokra való hivatkozások 
fölkeltették Kozma Mária 
érdeklődését, és – mint azt 
már történelmi regényeiből, 
elbeszéléseiből ismerjük – ez-
úttal arra vállalkozott, hogy 
ezeket a történeteket gyerekeknek mesélje el. 
A mesék forrása, kiinduló pontja mindvégig 
valós, illetve bizonyíthatóan a nép körében 
élő/élt emlék. Történeteivel nemcsak oktat, 
hanem arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk kör-

nyezetünkre, vegyük észre, 
ismerjük meg a sokszor már 
csak a nevek mögött megbújó 
történelmi múltat.

A könyv terjedelme 56 
oldal, melyből 16 oldal illuszt-
ráció, ára: 34 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvét-
tel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str.: Petőfi, 
nr. 4., jud.: Harghita. Telefon/

fax: 0266–371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.ro. Folyószám-
laszám: BCR – RO46RNCB01520075052 
70001. Postai rendelésnél, kérjük, küldje el a 
személyi számát (CNP) és telefonszámát is.

Őseink üzenetei


