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Hétfő
Az év 171. napja, még 194 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 21.31-kor, napkelte 
holnap 5.37-kor. 

Isten éltesse 
Koppány és Rafael nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A török–magyar eredetű Koppány jelen-

tése: méltóságnév. A héber eredetű Rafael je-
lentése pedig Isten meggyógyít. 

Június 20-án történt
1837. Trónra lépett Viktória királynő, 

akinek 64 éves uralkodása az angol világbiro-
dalom fénykorát jelentette.

1963. Aláírták a Szovjetunió és az Egye-
sült Államok elnökei közötti közvetlen vo-
nalról, a „forró drótról” szóló megállapodást. 

Június 20-án született
1848. Myslbek, Josef Vaclav a cseh szob-

rászat legkiemelkedőbb alakja
1918. Sztáray Zoltán író, a nyugati ma-

gyar emigráció egyik vezető személyisége
1925. Kovács András Kossuth- és Balázs 

Béla-díjas filmrendező, kiváló művész, a Ma-
gyar Mozgókép Mestere 

Június 20-án halt meg 
1919. Csontváry Kosztka Tivadar festő, a 

modern magyar festőművészet egyik legere-
detibb alakja

1923. Villa, Francisco Pancho (eredeti 
neve: Doroteo Arango) mexikói forradalmár

1973. Keleti Márton filmrendező, három-
szoros Kossuth-díjas, kiváló művész

1993. Sárosi György labdarúgó, az 1930-
as évek legendás csatára

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 12 közúti balesetben 
16 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 
11 agyvérzéshez, 29 szívbeteghez, 33 magas 
vérnyomásos esethez, 15 csonttöréshez, 14 
testi sértéshez, 26 különböző traumához, 9 
asztmás és 3 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 23 szülés, 
16 ájulás, 10 ittas állapot, 4 kómás állapot,  
21 nehéz légzés, 15 pillanatnyi elmezavar, 4 
rángógörcsös eset, 2 kutyaharapás, 2 öngyil-
kossági kísérlet, 10 allergiás reakció, 5 mérge-
zéses eset, 2 égési sérülés, 6 felső tápcsatornai 
vérzés, 30 lázas állapot, illetve 9 hasmenés 
esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
három halottat jegyeztek.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óra 
között szünetel az áramszolgáltatás Csíkszere-
da következő utcáiban: Lázár, Brassói (31–51. 
szám alatt) és Hóvirág (3–11. szám alatt), il-
letve holnap és holnapután, naponta 8–15 óra 
között Csíkszentsimonban, a következő ház-
számok alatt: 312–353., 358–363., 552–561., 
225–229., 237–260. 

programajánló

Tábor Bencédben
Július 20–24. között a bencédi kultúrott-

hon épületében ötnapos környezetvédelem–
angol nyelvtábort szervez a Bencédi Alapít-
vány. A helyek száma korlátozott. Részvételi 
díj: 60 lej/fő. Jelentkezni, érdeklődni az aláb-
bi telefonszámokon lehet: 0740–785390, 
0751–129187 (a táborba 5–15 éves tanulók 
jelentkezését várják).

Borkóstoló 
Pénteken 19 órától a Fodor Házban 

(Csík somlyó) borkóstolót tartanak. Teríté-
ken: Vincze Béla – Egri Chardonnay, 2008; 
Sike Tamás – Egri Chardonnay, 2009; Simon 
József – Egri Szürkebarát, 2007; Sike Tamás 
– Egri Csillag, 2010; Demeter Csaba – Eger 
Csillaga, 2006; Dula Bence – Egri Pinot Noir, 
Gröber dűlő, 2005; Dula Bence – Egri Menoir, 
2006; Vincze Béla – Egri Blauburger Birtok-
bor, 2008; Tokajikum Borház – Tokaji Sza-
morodni, 2007. A belépőjegy ára 30 lej. Rész-
vételi szándékot június 22-ig az orendiani@
freemail.hu e-mail címen lehet jelezni.

3D-s filmvetítés
Ezen a héten a következő 3D-s filmeket ve-

títik a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma, 
szerdán és pénteken 16 órától, szombaton és 
vasárnap 18, valamint 20 órától a Tron – Legacy 
(Tron – Örökség) című filmet; kedden és csü-
törtökön 19 órától, szombaton és vasárnap 10, 
illetve 12 órától pedig az Alice is wonderland 
(Alice csodaországban) című filmet.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Lapszerkesztő: Burus János Botond Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, 
Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Takács Éva Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs 
Katalin, Jakab Árpád, Lázár Hajnal, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint 
Anna, Kopacz Katalin Képszerkesztő: Benedek-Székedy Lilla Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya, marketing@hargitanepe.ro Terjesztési 
menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, 
Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/
fax: 0266–372633. Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe Nyomda: Conafma BB, Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, e-mailen az 
elofizetes@hargitanepe.ro címen, a postásoknál, a postahi-
vatalokban, valamint banki átutalással. 
Banki adataink:

EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Mihály László

hargitanépe

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Ajjaj, Lala, ezt megszívtuk!
– Miért, mi van benne?

– Étvágygerjesztő.

Magyar irodalom Erdélyben 
1968–1989 

Pomogáts Béla monumentális mun-
kásságával bizonyítja, hogy az erdélyi 
magyar irodalom az egységes magyar 

irodalom része. Több évtizednyi kutatómun-
ka szintézise ez a könyv, amelynek első két – 
egybekötött – kötete az 1918–1944. közötti 
időszak eseményeit mutatja be, a III–IV. kö-
tet az 1945–1968 közötti időszakot fogja át, 
a sorozat jelen darabja pedig az 1968–1989 
közötti időszakot öleli fel. Ismerteti az iro-
dalmi kultúra átalakulását, az irodalmi tudat 
változásait, külön fejezetet szentel a valóság-
irodalomnak és az emlékiratoknak, bemu-
tatja a Forrás első és második nemzedékét, 
a modern törekvéseket. Kitér a népi kultúra 
gondozását célzó törekvésekre, no meg a ha-
talommal való ellenszegülésre.

A könyv terjedelme (Irodalmi dokumen-
tumok, V–VI. kötet) 584 oldal, ára: 40 lej. A 
könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendel-
hetők 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, 
küldje el személyi számát (CNP) is.

Könyvbemutatók
A kötetet a Magyar Köztársaság Csík-

szeredai Főkonzulátusán (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor u. 45. sz.) mutatja be a szerző 
jelenlétében Kozma Mária író, a Pallas-

Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője hol-
nap 18 órakor. A rendezvény szervezői a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a Magyar 
Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusa. 
Házigazda: Balogh György konzul.

*
A könyvet a székelyudvarhelyi közön-

ségnek is bemutatják szerdán 18 órától a 
Haáz Rezső Múzeumban. A szerző jelen-
létében Sarány István, a Pallas-Akadámia 
Könyvkiadó főszerkesztő-helyettese méltat-
ja a kiadványt. Szervező a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó és a Haáz Rezső Múzeum. Há-
zigazda: Miklós Zoltán igazgató.

Nyári program a múzeumban
A gyerekek egy hétig játékos kutatómunkát 

folytathatnak a Csíki Székely Múzeumban (jú-
lius 11–16. között), kipróbálhatják a múzeumi 
szakemberek munkáját, valamint általános mű-
veltségüket gyarapíthatják. A múzeumi szaktá-
bort azoknak a gyermekeknek ajánlják, akik ér-
deklődnek a múzeumi szakmák, gyűjtemények, 
kiállítások iránt. Az idei táborban a gyerekek 
részletesen megismerhetik a múzeum gyűjtemé-
nyeit, kiállításait a tárgyak anyagának szempont-
jából. Tematikusan, mindennap néhány anyagtí-
pust emelnek ki, így a foglalkozások a fém, fa, ke-
rámia, üveg, papír, textil, bőr, kő, csont témában 
zajlanak. Ajánlott korosztály: 7–14 éveseknek 
(fontos, hogy a gyermek tudjon írni és olvasni!). 
Napi program: a délelőtti elméleti jellegű kiscso-
portos beszélgetéseket délután játékokkal – és 
amennyiben indokolt – kézműves-tevékenysé-
gekkel, vetélkedőkkel dolgozzuk fel. A részvételi 
díj 230 lej, amely tartalmazza a napi főétkezést, 
a tízórait és az uzsonnát. A részvételi díjat a mú-
zeum titkárságán lehet befizetni július 4-ig. A tá-
boros hátizsákba a hétre mindenki csomagoljon 
játszóruhát, műanyag poharat, nap elleni krémet, 
kalapot, esőköpenyt! A részletes program felől 
érdeklődni, illetve bejelentkezni Kádár Kincső 
múzeumpedagógusnál, a 0751–859653-as tele-
fonszámon, hétköznapokon 10 és 17 óra között 
lehet. A helyek száma korlátozott, a bejelentke-
zés sorrendjében maximum 40 gyermek napkö-
zis táboroztatását tudjuk biztosítani.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro


