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Csütörtök
Az év 188. napja, az évből hátralévő napok 

száma 177. Napnyugta ma 21.30-kor, napkel-
te holnap 5.44-kor. 

Isten éltesse 
Adrián és Apollónia nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik a szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Apollónia jelentése: 

Apollónak szentelt. Az Adrián jelentése pedig 
nem más, mint az Adorján eredetibb változata. 

Július 7-én történt 
1704. A gyulafehérvári erdélyi országgyű-

lés Erdély fejedelmévé választotta II. Rákóczi 
Ferencet. 

1937. Megkezdődött a japán–kínai háború. 
1988. A Farkasréti temetőben örök nyu-

galomra helyezték Bartók Béla Amerikából 
hazaszállított hamvait. 

Július 7-én született 
1207. Árpád-házi Szent Erzsébet herceg-

nő, II. András és Gertrúd lánya 
1540. János Zsigmond erdélyi fejedelem 
1873. Ferenczi Sándor pszichiáter, ideg-

gyógyász 
1893. Miroslav Krleza horvát író, elbeszé-

lő, költő, kritikus, drámaíró 
1948. Hadlacky Gyula Széchenyi-díjas ge-

netikus 
1948. Barta Tamás rockzenész, gitáros, ze-

neszerző 

Július 7-én halt meg 
1573. Giacomo Barozzi da Vignola olasz 

építész, a barokk építészet egyik úttörője, a 
manierizmus jelentős mestere 

1893. Guy de Maupassant francia író, no-
vellista 

898. Nyikolaj Alekszandrovics Jarosenko 
orosz festő 

1975. Simon István Kossuth-díjas költő 
1981. Gyergyai Albert irodalomtörténész, 

műfordító 
1988. Miskolczi László Munkácsy-díjas 

festő 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 8–16 óra között Csíkszereda 
következő utcáiban: Haladás (1–33., 2–20. 
szám alatt), Kertészek (1–21., 2–14. szám 
alatt), Nagyrét (1–15., 2–14. szám alatt), Tó 
(1–5., 2–16. szám alatt), Taploca (1–85., 2–90. 
szám alatt).

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyermek-
neurológusa, dr. Pálmafy Beatrix július 18–
21. között vizsgálatra fogad gyerekeket a 
csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitá-
ciós Központba. Érdeklődni és időpontot kér-
ni a következő telefonszámokon lehet: 0732–
500793, 0266–332100, valamint a www.korai.
ro honlapon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro  

programajánló

Túrák a hétvégén
A Gentiana Természetjáró Egyesület va-

sárnap a Hargita-hegységbe szervez túrát, 
amelyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Túraútvonal: Csíkszereda – Őzek-forrása – 
Haromvár – Bilibók-puszta – Katalinfürdő 
– Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 órakor a 
Mikó-vár előtti térről. A túrára bejelentkez-
ni a 0745–107618-as telefonszámon lehet 
szombaton 21 óráig. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csíki 

szakosztálya a hétvégén, július 9–10-én tú-
rát szervez a Királykő-hegységbe. Útvonal: 
szombaton: a Călineţi-szakadékvölgy, He-
gyes-csúcs, Ciorînga-párkány, Diana; vasár
nap: Nagy Tamás és Királykő-vállak, Rejtett-
tisztás. A túra jellege: igényes magashegyi, 
sziklás terepen, csak gyakorlott túrázóknak. 
Szállás saját sátrakban. Utazás személyau-
tókkal szombat reggel Csíkszeredából, 4 óra 
45-kor a Penny szupermarket parkolójából. 
Előzetes bejelentkezés a 0752–568855-ös te-
lefonszámon Tőke Dénesnél.

*Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 
szombaton túrát szervez a Csíki-havasok-
ba. Indulás: reggel 7.30-kor a csíkszeredai 
távolsági autóbusz-állomásról az Open 
World-járattal a Gyimesi-hágóig. Útvo
nal: Gyimesi-hágó (1155 m) – Pogány-ha-
vas (1351 m) – Lapos-havas – Széphavas 
(1336 m) – Kőnyak – Rez-tető (1219 m) 
– Utasalju-tető (1254 m) – lóvészi vasút-
állomás. Az útvonal hossza 12 km, szint-
különbség 200 m. Hazaindulás a lóvészi 
vasútállomásról a 18.06-kor induló sze-
mélyvonattal. Túravezető: Olti Kálmán, 
telefon: 0748–293085.

Előadás az egészségről
Csíkszeredában tart előadást Tőzsérné 

Pásztor Irma (Magyarország – a visegrádi 
kórház minőségi osztályának igazgatója, 
a kórház egészségügyi szaktanácsadója, 
tanár) július 11-én, hétfőn 17 órától egy 
olyan betegségmegelőző, egészségjavító 
programról, amely egyedülálló a világon. 
Szó lesz olyan betegségek kialakulásáról, 
legyőzéséről és megelőzéséről, mint az 
asztma, allergia, cukorbetegség, rák, érszű-
kület stb. Az előadás végén a különböző 
betegségekkel kapcsolatos kérdésekre is vá-
laszol az előadó, továbbá kérésre ingyenes 
szaktanácsadást is nyújt. A belépés díjta-
lan. Helyszín: Szakszervezetek Művelődési 
Háza, Márvány-terem.

Gyermeknéptánctábor
A Kosz Szilveszter Néptánccsoport szer-

vezésében július 8–13. között Gyermek
néptánctábort tartanak Gyimesfelsőlokon 
(Récepatakán). A táborba 9–16 éves gyere-
kek jelentkezését várják. Érdeklődni és je-
lentkezni a következő telefonszámon lehet: 
0742–021066.

a nap vicce

A rendőrségen csörög a telefon:
– Itt az állatkert. Megszökött a zsiráfunk.
Mire a rendőr:
– Jegyzem, kérem! Van valami különös 

ismertetőjele?
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– Fogalmam sincs, mihez kezdjek a fiammal, teljesen megbízhatatlan.
– Szerezz neki állást a meteorológiai intézetben…
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MúzeumCafé –  
a múzeumok magazinja

A MúzeumCafét alapítója és ki-
adója, a Szépművészeti Múzeum 
azzal a céllal hívta életre 2007-ben, 

hogy fórumot teremtsen a hazai múzeumi 
szakmának és egyúttal betekintést nyújtson a 
múzeumok, kiállítások iránt érdeklődőknek 
a magyarországi és a nemzetközi múzeumi 
élet történéseibe, eredményeibe, törekvéseibe. 
A lapot készítők alapvető elgondolása ma is 
az, hogy a kéthavonta megjelenő százoldalas 
kiadvány olyan magas minőséget képviselő, 
exkluzív magazin legyen, amely kikerülhe-
tetlen információforrása és egyben fóruma a 
magyarországi és a határon túli múzeumok-
ban dolgozó valamennyi szakembernek, de 
ugyanakkor érdekes és közérthető olvasni- és 
látnivalót kínáljon a múzeumok, kiállítások 
iránt érdeklődő nagyközönségnek is. Ugyan-
ilyen fontos törekvése a kiadványnak, hogy 
megjelenésében is az általa a múzeumi világ-
ban is követendőnek tartott modern, nyitott, 
előremutató szellemiséget tükrözze: a lap 
különleges papíron, egyedi betűtípusokkal, 
igényes illusztrációkkal, saját fotósok által ké-
szített képekkel, elegáns, modern, nagyvonalú 
tördeléssel kerül az olvasók kezébe. (Mindezek 
eredményeként a MúzeumCafé 2009-ben el-
nyerte az Év Magazinja elismerést, 2011-ben 
pedig a European Design Awards bronzdíját 
nyerte el.) 

A MúzeumCafé alapvető szellemi-tar-
talmi irányvonalát meghatározó szerkesztő-
bizottság tagjai dr. Baán László, a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazgatója; dr. György 
Péter esztéta, az ELTE Művészetelméleti 
és Médiakutatási Intézetének docense; dr. 
Rockenbauer Zoltán művészettörténész, 

volt kulturális miniszter; valamint dr. Török 
László akadémikus, ókortörténész, régész-
professzor. A lap főszerkesztője dr. Martos 
Gábor, a szerkesztésben múzeumi szakem-
berek és kulturális újságírók vesznek részt. 
A cikkek szerzői között egyrészt a hazai 
múzeumi élet legkiválóbb szakemberei so-
rakoznak fel saját kutatási eredményeik be-
mutatásával, másrészt közismert kulturális 
újságírók dolgozzák fel az egyes témákat, 
készítik az interjúkat. A lap képszerkesztő-
je és első számú fényképésze Dezső Tamás 
World Press-díjas fotóriporter. 

*
A magazint ma 17 órától Szé kely-

udvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeum képtá-
rában, holnap 11 órától pedig Csíkszeredá-
ban, a Csíki Székely Múzeumban mutatja be 
Martos Gábor főszerkesztő. A bemutatón je-
len lesz a lap képszerkesztője és fotósa Dezső 
Tamás, György Péter esztéta, a szerkesztőbi-
zottság tagja és Lévay Zoltán lapigazgató. 


