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Péntek
Az év 189. napja, az évből még 176 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.29-kor, napkel-
te holnap 5.46-kor.

Isten éltesse
ma Ellák, holnap Lukrécia és Marina, 

vasárnap pedig Amália és Alma nevű olva-
sóinkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A hun eredetű Ellák jelentése ismeretlen. 

A latin eredetű Lukrécia jelentése megnyerő, 
vonzó, míg a latin eredetű Marina tengerit, 
tengerből jövőt, tengerhez tartozót, tengerészt 
jelent. A germán eredetű Amália jelentése: 
Amálok (gót királyi család) és védelem, az 
Alma germán eredetű, jelentése erőfeszítés a 
harcban + védelem.

Július 8-án történt
1932. A nagy gazdasági világválság idején 

elérte a mélypontot a New York-i tőzsdeindex. 

Július 8-án született
1621. Jean de la Fontaine francia író 
1838. Ferdinand Zeppelin német katona-

tiszt, a róla elnevezett léghajó feltalálója 

Július 8-án halt meg
1676. I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
1984. Brassai/Halász Gyula magyar szár-

mazású francia fotósművész

gyermekneurológiai vizsgálat

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

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás Csíkszereda következő utcáiban 
hétfőn 8–16 óra között: Lázár, Hollók (15–45., 
12–24. szám alatt), Forrás (2–28., 1–23. szám 
alatt), Domb (1–5., 2–10. szám alatt).

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Lökös Ibolya tart fogorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Szív utca 2/B/4. szám alatti 
rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Erőss Gábor András a Farcád utca 
2/A szám alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

Két régi ismerős találkozik és beszédbe ele-
gyednek. Amikor a házasságra terelődik a szó, 
így szól az egyik: 

– Mi ketten a feleségemmel tudjuk, mi a 
hosszú házasság titka. Kétszer egy héten elme-
gyünk egy kellemes étterembe. Egy kis bor, jó 
ételek, kellemes társaság. Ő kedden megy, én 
pénteken. Külön ágyban alszunk. Ő Miami-
ban, én New Yorkban...

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén (július 8–10. között) a követ-

kező 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 
38. szám): ma és holnap 19 órától, illetve holnap 
17, vasárnap 15 és 17 órától a Saw 7 (Fűrész 7) 
című filmet láthatják. Az Avatar című filmet 
holnap 15 és vasárnap 20 órától vetítik. Az Alice 
csodaországban című filmet holnap 10 és vasár-
nap 12 órától, a Bolt című filmet pedig holnap 
12 és vasárnap 10 órától tekinthetik meg. Hely-
foglalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-
as telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

*
Jövő héten (július 11–17. között) a vetítési 

program a következő lesz: hétfőn és csütörtö-
kön 19 órától, szombaton 18, illetve vasárnap 
20 órától a Streetdance című filmet, kedden és 
pénteken 19 órától, valamint szombaton 15 és 
vasárnap 17 órától az Avatart láthatják a mo-
zirajongók. A Saw 7 (Fűrész 7) című filmet 
szerdán 19 órától, szombaton 20 és vasárnap 15 
órától tekinthetik meg. Az Ice age című mesefil-
met szombaton 10 és vasárnap 12 órától vetítik, 
a Bolt (Volt) című filmet pedig szombaton 12 és 
vasárnap 10 órától.

Túrák a hétvégén
A Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-

nap a Hargita-hegységbe szervez túrát, amelyre 
minden érdeklődőt szívesen vár. Túraútvonal: 
Csíkszereda – Őzek-forrása – Haromvár – Bili-
bók-puszta – Katalinfürdő – Csíkszereda. Indu-
lás: vasárnap 9 órakor a Mikó-vár előtti térről. A 
túrára bejelentkezni a 0745–107618-as telefon-
számon lehet szombaton 21 óráig. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csíki 

szakosztálya a hétvégén, július 9–10-én túrát 
szervez a Királykő-hegységbe. Útvonal: szom-
baton: a Călineţi-szakadékvölgy, Hegyes-csúcs, 
Ciorînga-párkány, Diana; vasárnap: Nagy Tamás 
és Királykő-vállak, Rejtett-tisztás. A túra jellege: 
igényes magashegyi, sziklás terepen, csak gyakor-
lott túrázóknak. Szállás saját sátrakban. Utazás 
személyautókkal szombat reggel Csíkszeredából, 
4 óra 45-kor a Penny szupermarket parkolójából. 
Előzetes bejelentkezés a 0752–568855-ös tele-
fonszámon Tőke Dénesnél.

*Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) szom-
baton túrát szervez a Csíki-havasokba. Indu-
lás: reggel 7.30-kor a csíkszeredai távolsági 
autóbusz-állomásról az Open World-járattal a 
Gyimesi-hágóig. Útvonal: Gyimesi-hágó (1155 
m) – Pogány-havas (1351 m) – Lapos-havas – 
Széphavas (1336 m) – Kőnyak – Rez-tető (1219 
m) – Utasalju-tető (1254 m) – lóvészi vasútállo-
más. Az útvonal hossza 12 km, szintkülönbség 
200 m. Hazaindulás a lóvészi vasútállomásról a 
18.06-kor induló személyvonattal. Túravezető: 
Olti Kálmán, telefon: 0748–293085.

felhívás

Kelemen Hunor parlamenti képviselő iro-
dájában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 8 
sz., telefon: 0266–311836, 0743–663590) 
vásárolható: székely zászló, magyar zászló, Sic-
matrica, Székelyföld-térkép. 
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– Uram, ez a csodálatos gép képes megcsinálni a maga félnapi munkáját.
– Tényleg? Na gyorsan csomagoljon be kettőt!

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Codex-koncert

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál ke-
retén belül július 14-én, csütörtökön 
18.30-tól a Mikó-vár udvarán (rossz 

idő esetén a Csíki Játékszín nagytermében) 
koncertet ad a Codex együttes.

*
Az együttes 1996 őszén alakult a brassói 

Transilvania Tudományegyetem zene tagoza-
tának tanáraiból és diákjaiból. Az alapító ta-
gok egyben a brassói Cantus Serenus barokk 
együttes tagjai is. Céljuk a barokk és reneszánsz 
zene korhű és életszerű előadása korhű hang-

szerek segítségével. Az együttes korábbi műso-
rai többek között Castello, Cima, Frescobaldi, 
Salaverde, Hotteterre, Marais, Bach, Händel, 
Telemann, Corelli, Sartorius munkáiból, 
Kájoni, Apponyi, Vietoris, Sepsiszentgyörgyi, 
Pálóczi Horváth Ádám, Mártonffy István 
kéziratos feljegyzései átdolgozásából építkez-
tek. Ugyanakkor az együttes angol és flamand 
polifonikus zenét is játszik. Fellépések: Sep-
siszentgyörgy, Brassó, Csíkszereda, Segesvár, 
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Buka-
rest, Budapest, Róma, Paola, Lisszabon.

Sas Péter: Kós Károly 
Képeskönyv

Kós Károly művészeté-
nek, „művészetei nek” 
titka talán abban rejlik, 

hogy majd minden művészeti 
ágban alkotott, és ami nem 
művészeti jellegű feladat volt, 
azt is művészi szinten oldotta 
meg. Életművének legfőbb jel-
lemzője, hogy rátalált népére, 
rátalált önmagára, megtalálta 
célját és értelmét az életben: 
népe és szülőhazája, közössége 
szolgálatát. Irodalmi alkotása-
iban, épületeiben, rajzaiban, színpadképei-
ben, faragásaiban adta tovább, közvetítette 
„Erdély sohasem hazudó köveinek” hang-
talan mondandóját – őt idézve: „ahogy 

tudtam és ahogy lehetett”.  
A könyv terjedelme: 196 
ol dal + 80 oldal színes il-
lusz trá ció. Ára: 85 lej. Meg -
vásárolható a Pallas-Aka-
démia Könyv kiadó üzlete-
iben, il  letve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő 
cí men: 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.


