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Hétfő
Az év 192. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 173. Napnyugta ma 21.27-kor, 
napkelte holnap 5.48-kor. 

Isten éltesse 
Nóra és Lili nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Nóra az Eleonóra és a Honóra rövidü-

lése, míg a Lili a Lilian, Caroline, Elisabeth 
német és angol becézéséből önállósult. 

Július 11-én történt 
1848. Ezen a napon mondta el Pesten, az első 

népképviseleti országgyűlésen Kossuth Lajos hí-
res megajánlási beszédét a haza védelméről. 

1897. A svéd Solomon August Andrée két 
társával léggömbbel elindult az Északi-sark 
meghódítására, de útjuk tragikus véget ért. 

Július 11-én született 
1908. Rácz István magyar származású író, 

fotóművész, műfordító 
1928. Kubinyi Ferenc író, szerkesztő 
1933. Olga Havlova, cseh politikai akti-

vista, Václav Havel elnök felesége 

Július 11-én halt meg 
1937. George Gershwin amerikai zene-

szerző, zongoraművész 
1974. Par Fabian Lagerkvist Nobel-díjas 

svéd író, költő, esszéista 
1989. Sir Laurence Olivier Kerr, kétszeres 

Oscar-díjas angol színész-rendező 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 8 közúti balesetben 10 
sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 17 agy-
vérzéshez, 19 szívbeteghez, 29 magas vérnyomá-
sos esethez, 12 csonttöréshez, 3 testi sértéshez, 32 
különböző traumához, 9 asztmás és 8 epilepsziás 
krízishez riasztották a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 30 szülés, 16 ájulás, 8 ittas állapot, 7  kómás 
állapot,  21 légzéselégtelenség, 3 rángógörcsös 
eset, 2 öngyilkossági kísérlet, 6 különböző mér-
gezés, 1 kutyaharapás, 1 kígyómarás, 8 hasmené-
ses eset, 19 pillanatnyi elmezavar, 11 allergiás re-
akció, 27 lázas állapot, illetve 3 felső tápcsatornai 
vérzés esetén. Nyilvános helyről 10 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyermek-
neurológusa, dr. Pálmafy Beatrix július 18–21. 
között vizsgálatra fogad gyerekeket a csíkszent-
mártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pontba. Érdeklődni és időpontot kérni a követ-
kező telefonszámokon lehet: 0732–500793, 
0266–332100 (www.korai.ro).

szünetel az áramszolgáltatás

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

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (július 11–17. között) a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma és csütörtökön 19 órától, 
szombaton 18, illetve vasárnap 20 órától a 
Streetdance című filmet, holnap és pénteken 
19 órától, valamint szombaton 15 és vasár-
nap 17 órától az Avatart láthatják a mozira-
jongók. A Saw 7 (Fűrész 7) című filmet szer-
dán 19 órától, szombaton 20 és vasárnap 15 
órától tekinthetik meg. Az Ice age című me-
sefilmet szombaton 10 és vasárnap 12 órától 
vetítik, a Bolt (Volt) című filmet pedig szom-
baton 12 és vasárnap 10 órától. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@ 
yahoo.ro e-mail címen lehet.

Előadás az egészségről
Csíkszeredában tart előadást Tőzsérné Pász-

tor Irma (Magyarország – a visegrádi kórház 
minőségi osztályának igazgatója, a kórház 
egészségügyi szaktanácsadója, tanár) ma 17 órá-
tól egy olyan betegségmegelőző, egészségjavító 
programról, amely egyedülálló a világon. Szó 
lesz olyan betegségek kialakulásáról, legyőzé-
séről és megelőzéséről, mint az asztma, allergia, 
cukorbetegség, rák, érszűkület stb. Az előadás 
végén a különböző betegségekkel kapcsolatos 
kérdésekre is válaszol az előadó, továbbá kérés-
re ingyenes szaktanácsadást is nyújt. A belépés 
díjtalan. Helyszín: Szakszervezetek Művelődési 
Háza, Márvány-terem.

Színpadon a Kremsier projekt
A Csíkszeredai Régizene Fesztivál keretén 

belül pénteken 20 órától a csíkszeredai Szent 
Ágoston-templomban Kremsier projekt-kon-
cert lesz. A Kremsier projekt tagjai: Hegyi Gá-
bor (Bréma, Németország) natúrtrombita, Jiři 
Sycha (Tábor, Csehország) hegedű, Salat Za-
kariás Soma (Basel, Svájc) viola da gamba, Ilse 
L. Herbert (Kolozsvár) viola da gamba, Chereji 
Szilárd (Linz, Ausztria) viola da gamba, Dimén 
Csaba (Konstanz, Németország) nagybőgő, Ori 
Harmelin (Basel, Svájc) theorba, Steffen Markus 
Schlandt (Brassó) orgona.

felhívás kézművesmesterekhez

Kovászna Megye Tanácsa és a Sepsiszentgyör-
gyi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében, a 
július 30-án sorra kerülő első Székely Vágta egyik 
kulturális kísérőprogramja a kézművesvásár. 
A vásár 10–19 óra között zajlik, ahová min-
den olyan Kovászna, Hargita és Maros megyei 
kézművesmester jelentkezését várják, aki a lóhoz 
és a lovagláshoz kapcsolódó termékeket hagyo-
mányos módszerrel készíti (pl. kerekes, patkoló 
kovács, bőrdíszműves, nyeregkészítő, hámvarró, 
csizmadia, kalapos, lószőrékszer-készítő stb.).  Je-
lentkezni lehet a Kovászna Megyei Művelődési 
Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabad-
ság tér 2. szám), a 0757–047713-as telefonszá-
mon (Virág Endrénél) vagy a office@cultcov.ro 
e-mail címre elküldött levéllel.

a nap vicce

Férfi bemegy a kocsmába.
– Kérek egy sört!
– Alkoholmentes jó lesz?
– Játékpénzt elfogad?
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– Ma mindenki a vendégem!
– De hiszen üres a kocsma, Sanyi bácsi!

– Ennyire futja a nyugdíjamból...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Sarány István:  
Mesés Székelyföld

A mesés szépségű, legendákban gazdag Székely-
földet mutatja be óvodásoknak, kisiskolásoknak 
szánt könyvében Sarány István. A Péter Alpár il-

lusztrációival kiegészített történetek végigvezetnek a nagy-
szülőknél vakációzó Zolika és Annácska révén Csíkszeredán 
és környékén, valamint Alcsík és a Kászonok településein. 
A színes kötet a Hargita Kiadó és Hargita Megye Tanácsa 
Műemlékvédelmi Közszolgálata gondozásában jelent meg.

 A könyv terjedelme 48 oldal, kötött, ára: 30 lej. A könyv 
megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, 
illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 
530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr. 4., Pf. 140, 
jud.: Harghita. Tel./fax: 0266–371036, 0745–005544, 
e-mail: konyvkiado@pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: 
BCR – RO46RNCB0152007505270001. Postai rende-
lésnél, kérjük, küldje el a személyi számát (CNP) is.

Dramsam-koncert

Csütörtökön 19.30-tól a Mikó-vár 
udvarán (rossz idő esetén a Csíki Já-
tékszín nagytermében) ad koncertet 

a Dramsam együttes a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál keretén belül.

A Dramsam együttes (Gorizia, Olasz-
ország) 1987 óta foglalkozik a középkori 
és reneszánsz zenei örökséggel. Vezetője 
Giuseppe Paolo Cecere, az Udinei Egyetem 
tanára. Az együttes rendszeresen fellép nagy 
olasz városokban, nemzetközi fesztiválokon 
és kulturális eseményeken. A Dramsam bő-
séges zenei ajánlattal kedveskedik a közönség-
nek gazdag (főképpen olasz) középkori és re-
neszánsz repertoárja révén, melyet historikus 
előadásmódban játszanak. Az együttes tagjai 

olyan hangszereken játszanak, melyek a kö-
zépkori európai hangszerek tanulmányozása 
alapján készültek. Giuseppe Paolo Cecere 
nyilvános és virtuális kiállításon is bemutatta 
már különleges gyűjteményét.


