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Hétfő
Az év 185. napja, a hátralévő napok szá-

ma 180. Napnyugta ma 21.31-kor, napkelte 
holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
Ulrik és Berta nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A német eredetű Ulrik jelentése: öröklött 

birtokán uralkodó, míg az ugyancsak német ere-
detű Berta jelentése: Perchta istennő nevéből. 

Július 4-én történt
1468. Mátyás király a Podjebrad György 

cseh király elleni harcok során elfoglalta 
Olmütz (ma: Olomouc) városát. 

1953. Nagy Imre vezetésével új kormány 
alakult Magyarországon.

Július 4-én született
1790. Sir George Everest angol mérnök, 

róla nevezték el a világ legmagasabb hegyét, a 
Mount Everestet 

1845. Szinyei Merse Pál festő 
1900. Louis Armstrong amerikai dzsessz-

trombitás és -énekes 
1903. Szervátiusz Jenő kolozsvári születé-

sű szobrász 
1943. Alan Wilson amerikai rock- és 

blueszenész, énekes, gitáros, szájharmonikás

Július 4-én halt meg
1603. Philippe de Monte németalföldi ze-

neszerző 
1623. William Byrd angol zeneszerző 
1888. Theodor Storm német író, költő, a 

XIX. század jelentős novellistája 
1943. Wladyslaw Sikorski lengyel tábor-

nok és politikus
2001. Panek Zoltán író, költő, a Magyar 

Írószövetség tagja 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben 
11 sérült személyhez, 8 infarktusos esethez, 
15 agyvérzéshez, 24 szívbeteghez, 27 magas 
vérnyomásos esethez, 8 csonttöréshez, 5 testi 
sértéshez, 28 különböző traumához, 6 aszt-
más és 2 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 26 szülés, 
17 ájulás, 5 ittas állapot, 9 kómás állapot,  23 
légzéselégtelenség, 17 pillanatnyi elmezavar, 
2 rángógörcsös eset, 1 kutyaharapás, 1 med-
vetámadás, 2 allergiás reakció, 2 gyógyszer- 
és 1 ételmérgezéses eset, 3 felső tápcsatornai 
vérzés, 31 lázas állapot, illetve 14 hasmenés 
esetén. Nyilvános helyről 6 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hat halottat jegyeztek.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áram szolgáltatás holnap 8–19 óra között 
Csíkdánfalván, Csíkkarvfalván (a 76–97. 
szám alatt) és Csíkmadarason (a 30–154. és az 
515–721. szám alatt).

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Hagyományőrző tábor
Ezen a héten nyolcadik alkalommal szer-

vezik meg a Felcsíki Hagyományőrző Gyer-
mektábort Csíkmadarason. A táborlakók részt 
vesznek az ének- és tánctanuláson, furulya- és 
népihegedű-oktatáson, megismerkednek ha-
gyományos népi mesterségekkel, ugyanakkor 
belekóstolhatnak a tehénfejés, az állatgondozás, 
a szénacsinálás, a kenyér- és kürtőskalács-sütés 
fortélyaiba is. A tábor táncmulatsággal zárul, 
amelyre a szülőket is meghívják, ezáltal előse-
gítve a népdal és néptánc újragyökerezését a 
fiatal családok életében. Szervezők: Csíki Gyer-
mekek Egyesület, Csíkszereda; Tiszta Forrás 
Alapítvány, Csíkszereda; Hargita Megye Taná-
csa; Hargita Megyei Kulturális Központ.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (július 4–10. között) a követ-

kező 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma, holnap, csütörtökön, pén-
teken és szombaton 19 órától, illetve szomba-
ton 17, vasárnap 15 és 17 órától a Saw 7 (Fűrész 
7) című filmet láthatják. Az Avatar című fil-
met szerdán 19 órától, szombaton 15 és vasár-
nap 20 órától vetítik. Az Alice csodaországban 
című filmet szombaton 10 és vasárnap 12 órá-
tól, a Bolt című filmet pedig szombaton 12 és 
vasárnap 10 órától tekinthetik meg. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

pályázat – doktori képzés

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen 
nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tan-
évben a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek államilag támogatott doktori képzésében 
történő részvételre azon román állampolgár-
ságú, magyar nemzetiségű személyek számá-
ra, akik a 2011. évi doktori felvételi eljárásban 
nappali tagozatos képzésre jelentkeztek és a 
felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján  
a költségtérítéses PhD/DLA képzésre kerültek 
besorolásra. Pályázhat minden olyan román 
állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, 
aki a 2011. évben valamely magyarországi fel-
sőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/
DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori 
felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény 
rangsorolása alapján csak a költségtérítéses 
képzésre került besorolásra. Pályázni az Orszá-
gos Magyar Diákszövetség Agora Információs 
Központjánál beszerezhető, és az internetről 
(www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu, 
www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatla-
pon lehet. A pályázatok beadásának és postai 
beérkezésének határideje: augusztus 1., 16 óra. 
A pozitív elbírálásban részesülő pályázó nem 
kell tandíjat fizessen és 93 555 ft/hó ösztöndíj-
ban részesül doktori tanulmányainak legfeljebb 
hároméves (36 hónapos) időtartama alatt.

a nap vicce

Étteremben:
– Pincér, jöjjön ide! Mondja, maga sze-

rint ez rablóhús?
Mire a pincér:
– Hát persze, uram. Nézze meg az árát az 

étlapon!
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Apa, a földlakók tényleg szondát küldtek hozzánk?
– Igen, az „amerikai alfaj” kettőt is küldött...

– De ugye nekünk nincs olajunk?!

Nyári program a múzeumban

A gyerekek egy hétig játékos kutató-
munkát folytathatnak a Csíki Szé-
kely Múzeumban (július 11–16. 

között), kipróbálhatják a múzeumi szakem-
berek munkáját, valamint általános művelt-
ségüket gyarapíthatják. A múzeumi szaktá-
bort azoknak a gyermekeknek ajánlják, akik 
érdeklődnek a múzeumi szakmák, gyűjte-
mények, kiállítások iránt. Az idei táborban 
a gyerekek részletesen megismerhetik a mú-
zeum gyűjteményeit, kiállításait a tárgyak 
anyagának szempontjából. Tematikusan, 
mindennap néhány anyagtípust emelnek 

ki, így a foglalkozások a fém, fa, kerámia, 
üveg, papír, textil, bőr, kő, csont témában 
zajlanak. Ajánlott korosztály: 7–14 évesek. 
Napi program: a délelőtti elméleti jellegű kis-
csoportos beszélgetéseket délután játékokkal 
és – amennyiben indokolt – kézműves-tevé-
kenységekkel, vetélkedőkkel dolgozzuk fel. 
A részvételi díjat a múzeum titkárságán lehet 
befizetni július 4-ig. A részletes program felől 
érdeklődni, illetve bejelentkezni Kádár Kin-
cső múzeumpedagógusnál, a 0751–859653-
as telefonszámon, hétköznapokon 10 és 17 
óra között lehet. 

Sas Péter: Kós Károly. 
Képeskönyv

Kós Károly művésze-
tének, „művészetei-
nek” titka talán ab-

ban rejlik, hogy majd minden 
művészeti ágban alkotott, és 
ami nem művészeti jellegű 
feladat volt, azt is művészi 
szinten oldotta meg. Élet-
művének legfőbb jellemző-
je, hogy rátalált népére, rá-
talált önmagára, megtalálta 
célját és értelmét az életben: 
népe és szülőhazája, közössége szolgála-
tát. Irodalmi alkotásaiban, épületeiben, 
rajzaiban, színpadképeiben, faragásaiban 
adta tovább, közvetítette „Erdély soha-
sem hazudó köveinek” hangtalan mon-

dandóját – őt idézve: „ahogy 
tudtam és ahogy lehetett”.  
A könyv terjedelme: 196 oldal 
+ 80 oldal színes illusztráció. 
Ára: 85 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi, 
nr. 4., Pf. 140, jud. Harghi-
ta. Tel./fax: 0266–371036, 

mobil: 0745–005544, e-mail: pallas@
clicknet.ro. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB01520075 05270001. Aki 
postán rendel könyvet, attól kérjük, küldje 
el személyi számát (CNP) is.


