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Kedd
Az év 165. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 200. Napnyugta ma 21.29-kor, 
napkelte holnap 5.37-kor.

Isten éltesse
Ma Herta és Vazul nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik a szü-
letésnapjukat.

Névmagyarázat
A Herta Nerthus germán istenség nevé-

ből, más források szerint a Her- és Hert- kez-
detű német nevek becézőjéből önállósult, je-
lentése: merész, bátor. A görög–szláv–magyar 
eredetű Vazul jelentése: királyi.

Június 14-én történt
1800. A Napóleon vezette francia sere-

gek az észak-itáliai Marengónál legyőzték az 
osztrák hadakat.

1940. A II. világháborúban a németek be-
vonultak Párizsba.

1985. A hollandiai Schengenben a három 
Benelux-ország, Németország és Franciaor-
szág aláírta az ún. schengeni egyezményt, 
amely elvileg a személyek teljesen szabad 
mozgását teszi lehetővé az érintett országok 
között.

Június 14-én született
1882. Gerevich Tibor művészettörténész 
1902. Jens Peter Larsen dán zenetörténész

Június 14-én halt meg
1927. Jerome Klapka Jerome angol író, 

újságíró
1966. Gergely Sándor kétszeres Kossuth-

díjas író, újságíró
1972. Elek Tibor matematikus, filozófus, 

egyetemi tanár

szünetel a vízszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel a vízszol-
gáltatás holnap 8–16 óra között Csíkszereda 
következő utcáiban: a Somlyó (1–41. és 2–36. 
szám alatt), a Szék (45–81. és 62–92. szám 
alatt), a Bánya, valamint a Barátság utcában. 
Gyimesközéplokon holnap 8–16 óra között Bo-
ros-patakán és Csíkdánfalván a 37–134., 173–
181., illetve a 768–774. szám alatt.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 9 közúti balesetben 11 
sérült személyhez (és 1 halálos áldozathoz), 3 
infarktusos esethez, 10 agyvérzéshez, 24 szív-
beteghez, 23 magas vérnyomásos esethez, 21 
csonttöréshez, 9 testi sértéshez, 31 különböző 
traumához, 12 asztmás és 2 epilepsziás krí-
zishez riasztottak a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kér-
tek tőlük 28 szülés, 26 ájulás, 6 ittas állapot, 
2 kómás állapot, 26 légzéselégtelenség, 12 
pillanatnyi elmezavar, 7 rángógörcsös eset, 1 
kutyaharapás, 2 öngyilkossági kísérlet, 5 aller-
giás reakció, 4 sárgaságos eset, 1 égési sérülés, 
1 napszúrásos eset, 1 felső tápcsatornai vérzés, 
55 lázas állapot, illetve 6 hasmenés eseten. 
Nyilvános helyről 9 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen öt halot-
tat jegyeztek.

programajánló

A Királynő
2010 tavaszán az Új Tudatosság Kiadó jó-

voltából megjelent Barkó Judit, a Duna Televí-
zió műsorvezetője új kötete: A Királynő – Tör-
ténetek egón innen, egón túl címmel. A szerző 
író-olvasó találkozóval egybekötve mutatja be a 
könyvet holnap 19 órától Székelyudvarhelyen, 
a Városi Könyvtár épületében.

13. Képzőművészeti Tábor
A Lépések Színekben és Formákban Művé-

szetért Alapítvány szervezésében holnap 14 órá-
tól Vasile Gheorghe (Nagyvárad) fotókiállítá-
sának megnyitójával veszi kezdetét a 13. Képző-
művészeti Tábor Gyimesfelsőlokon. A tárlatot 
Ádám Gyula nyitja meg a Lépések Színekben 
és Formákban Művészetért Alapítvány szék-
helyén. A táborban 25 alkotó vesz részt (Ma-
gyarországról, Szerbiából, Besztercéről, Ka-
liforniából, Csíkszentdomokosról, Nagyvá-
radról, Csíkszeredából és Gyimesfelsőlokról). 
Támogatók: Hargita Megye Tanácsa,  Gyi-
mes felsőlok Polgármesteri Hivatala és helyi 
vállalkozók.

Fotókiállítás
Székelyudvarhely után Gyergyószárhegy 

fogadja Ádám Gyula csíkszeredai etnofotós 
Ezer Székely Leány Napja képekben című, 
hangulatképekből összeállított tárlatát. A 
23 fotót tartalmazó kiállítást ma 13 órakor 
nyitják meg a Hargita Megyei Művelődési és 
Kulturális Központban. A gyergyószárhegyi 
esemény házigazdája Kassay Péter, a Hargita 
Megyei Művelődési és Kulturális Központ 
igazgatója lesz, a tárlatot Túros Eszter mű-
vészettörténész nyitja meg a fotóművész je-
lenlétében. Köszöntőbeszédet mond Hargita 
Megye Tanácsának képviseletében Magyari 
Venczel tanácsos.

tallózó: Erdélyi Gyopár

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb lap-
száma. A tartalmából: 120 éves születés napját 
ünnepelte az EKE; Ízelítő az idei ván  dortáborra 
szervezett túrákból; EKE-osztályok hírei; 
Fotósok figyelmébe: újra lesz EKEArt; Töl-
teléktantárgy a környezeti nevelés?; Kétnevű 
aknabarlang a Kupás gerincén; Fogyatkozás a 
csillagászatban; Halak túlélőtábora; Az elsőse-
gélynyújtás lépései; Hobbi-oldal: Egyiptom.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület természetjá-
rásról, honismeretről és környezetvédelemről 
szóló kiadványát keresse az EKE helyi szerve-
zeténél. Csíkszéki EKE, Daday Zsuzsa, tele-
fon: 0744–913967.

értesítés

A Harvíz Rt. szíves elnézését kéri mind-
azon ügyfelének, akinek kellemetlenséget 
okozott Szentegyháza területén a hétvégi 
vízszolgáltatás akadozása. Sajnos az időjárási 
viszonyok miatt nem tudtak folyamatosan vi-
zet biztosítani. Ennek a problémának a hosz-
szú távú megoldását egy EU-s projekt fogja 
lehetővé tenni, ami már közeledik a végső 
formához. Továbbá értesítik ügyfeleiket, hogy 
hibabejelentést, reklamációt a nap 24 órájában 
a 0758–770040-es telefonszámon fogadnak.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Magyar irodalom Erdélyben 
1968–1989

Pomogáts Béla monumentá-
lis munkásságával bizonyít-
ja, hogy az erdélyi magyar 

irodalom az egységes magyar iro-
dalom része. Több évtizednyi ku-
tatómunka szintézise ez a könyv, 
amelynek első két – egybekötött 
– kötete az 1918–1944 közötti 
időszak eseményeit mutatja be, a 
III–IV. kötet az 1945–1968 kö-
zötti időszakot fogja át, a sorozat jelen darabja 
pedig az 1968–1989 közötti időszakot öleli 
fel. Ismerteti az irodalmi kultúra átalakulását, 
az irodalmi tudat változásait, külön fejezetet 
szentel a valóságirodalomnak és az emlék-
iratoknak, bemutatja a Forrás első és második 
nemzedékét, a modern törekvéseket. Kitér a 

drámairodalomra és a népi kultúra 
gondozását célzó törekvésekre, no 
meg a hatalommal való ellenszegü-
lésre.

A könyv terjedelme 584 oldal 
(Irodalmi dokumentumok. V–VI. 
kötet), ára: 40 lej. A könyv meg-
vásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvéttel a 

következő címen: 530210 Miercurea Ciuc, 
str. Petőfi, nr. 4., Pf. 140, jud. Harghita. Tel./
fax: 0266–371036, mobil: 0745–005544, 
e-mail: pallas@clicknet.ro. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB0152007505270001. 

Aki postán rendel könyvet, attól kérjük, 
hogy küldje el személyi számát (CNP) is.

Játszótér – évadzáró előadás

A Figura Stúdió Színház idei évad-
jának záróelőadásaként a Játszótér 
című darabot tekinthetik meg ma 

19 órától Gyergyószentmiklóson, a Műve-
lődési Központ színháztermében. Rendez-
te: Bozsik Yvette.

*
A Játszótér című előadást főként egy 

Kenneth MacMillan- és egy Nizsinszkij-
koreográfia inspirálja. Az előadás helyszíne 
egy játszótér, ahol gyerekruhába öltözött 
felnőttek játszanak. Kiderül azonban, hogy 
nem is játszótér ez, hanem elmegyógyinté-
zet… Az előadás különlegessége az a mun-
kamódszer, amellyel Bozsik a Figura Stú-

dió Színház tagjaival dolgozik: az előadás 
több jelenetének vázát, alapját a színészek 
improvizációi adják. A jegyek ára 12 lej, di-
ákoknak és nyugdíjasoknak 7 lej. 


