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Hétfő
Az év 199. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 166. Napnyugta ma 20.56-kor, 
napkelte holnap 5.48-kor.

Isten éltesse
Frigyes és Kamill nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A Frigyest a Fridrik név helyettesítésére 

alkották a XIX. században. Eredeti jelentése: 
béke, hatalom. Kamill a latin Camillus rövi-
dülése, jelentése: nemesi születésű gyermek, 
aki az áldozatoknál szolgált.

Július 18-án történt
64. Hatalmas tűzvész pusztított Rómá-

ban, amit a legenda szerint maga Néró csá-
szár okozott.

1879. Adolf Erik Nordenskiöld finn sark-
kutató áthajózott a legendás, sokat keresett 
északkeleti átjárón.

1927. Megkezdődött az első sakkolimpia 
Londonban.

Július 18-án született 
1552. I. Rudolf Habsburg-házi magyar 

király
1818. Kazinczy Gábor író, politikus, aka-

démikus
1833. Keleti Károly statisztikus, akadémikus
1858. Vavrinecz Mór zeneszerző
1892. Závodszky Zoltán operaénekes 

Július 18-án halt meg
1610. Michelangelo Caravaggio, olasz 

festő, költő
1817. Jane Austen, angol írónő
1948. Telcs Ede szobrászművész
1977. Andor Ilona Liszt-díjas karnagy, ze-

nepedagógus, kiváló művész
1982. Roman Oszipovics Jakobson, orosz–

amerikai nyelv- és irodalomtudós

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 12 közúti balesetben 
19 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 
8 agyvérzéshez, 28 szívbeteghez, 22 magas 
vérnyomásos esethez, 9 csonttöréshez, 4 testi 
sértéshez, 48 különböző traumához, 2 aszt-
más krízishez riasztották a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszín-
re sietve ellátták a sérülteket. Továbbá segít-
séget kértek tőlük 24 szülés, 29 ájulás, 10 it-
tas állapot, 1 munkabaleset, 6 kómás állapot,  
30 légzéselégtelenség, 12 rángógörcsös eset, 
1 öngyilkossági kísérlet, 4 különböző mér-
gezés, 1 kutyaharapás, 13 hasmenéses eset, 9 
pillanatnyi elmezavar, 7 allergiás reakció, 35 
lázas állapot, illetve 5 felső tápcsatornai vér-
zés esetén. Nyilvános helyről 10 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten ösz-
szesen hét halottat jegyeztek.

a nap vicce

A skótnál csöng a telefon:
– Halló, itt a telefonközpont – mondja 

egy hang a vonal túloldalán –, ön kéthavi te-
lefondíjjal tartozik nekünk!

– Ez kérem tévedés lesz – mondja a skót 
–, nekem nincs is telefonom.

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (július 18–24. között) a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): szerdán és csütörtökön 19 
órától, szombaton 18, 20, illetve vasárnap 
15 és 18 órától a Végső állomás című filmet, 
ma, holnap és pénteken 19 órától, szombaton 
15 és vasárnap 17 órától az Avatart láthatják 
a mozirajongók. A Shrek 2 című filmet szom-
baton 10, vasárnap 12 órától tekinthetik 
meg. A Garfield című mesefilmet szombaton 
12 és vasárnap 10 órától vetítik. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@ 
yahoo.ro e-mail címen lehet.

Fotókiállítás
Holnap 18 órakor a Hargita Megyei Ha-

gyományőrzési Forrásközpont székhelyén 
(Székelyudvarhely, 1918. December 1. utca 
9. szám, II. emelet) Farkas Bálint KÖR-KÉP 
című fotókiállítását nyitják meg. Házigazda 
P. Buzogány Árpád. A képek szerzője a kolozs-
vári Sapientia – EMTE egyetem fotó–film–
média szakos hallgatója. A kiállítás anyagával 
először mutatkozik be a nagyközönség előtt, 
korábban szülővárosában, Székelykeresztúron 
lehetett megtekinteni.

Könyvbemutató
András Ignác A Kászonszék népi gyó-

gyászata című könyvét ismerteti a szerző 
a csíkszeredai megyeháza márványtermé-
ben ma 17 órától. A Csíkért Egyesület tá-
mogatásával, a Verbum Kiadó gondozásá-
ban megjelent kötet András Ignác hetedik 
könyve, mely nemcsak a kászonszéki gyó-
gyítási módszerekkel, de az ott megtalálha-
tó gyógynövényekkel, illetve azok hatásával 
is foglalkozik. A könyvbemutatóval egy idő-
ben a szerző átveszi az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület kitüntetését, melyet 
munkásságáért ítéltek oda. 

Mű-teremtő foglalkozás 
Július 18–22. között napközis, kreációs 

és kézműves-foglalkozást tartanak kisiskolás-
ok számára a Riehen Egyesület székhelyén. 
A foglalkozást Bakó Klára képzőművész ta-
nár irányítja. Részletes információ a www.
asociatiariehen.ro honlapon vagy a 0266–
312479-es telefonszámon kapható.

képzési lehetőség vidékiek számára

A Civitas Alapítvány ingyenes képzést in-
dít a keresztúri és a gyergyói térségekben azok 
számára, akik gondolkoztak már vállalkozás 
indításán vagy fejlesztenék jelenlegi vállalko-
zásukat. A képzési időszak figyelembe veszi a 
vidéki életritmust, így a 12 napos hétvégi kép-
zésre 2011 októbere és decembere között ke-
rül sor. A résztvevők a következő területeken 
kapnak felkészítést: vállalkozás bejegyzése, 
számítástechnika, számla- és ügyvitel, mar-
keting-alapismeretek, kommunikáció, üzleti 
terv készítése. A befejezés után két akkredi-
tált diploma szerezhető meg. A képzés helye 
Székelykeresztúr és Gyergyószentmiklós. 
Jelentkezni a videkivallalkozas@gmail.com 
e-mail címen vagy a 0266–218481-es, illetve 
a 0737–015483-as telefonszámon lehet júli-
us 31-ig.
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– Mancika, legyen az én tündöklő csillagom!
– Hogy gondolja ezt, Jenőke?

– Este jöjjön fel, és reggel tűnjön el...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kozma Mária:  
Régiségek Csíkországból.

Történelmi regék

Székelyföld múltjával, népi hagyományaival, néprajzá-
val foglalkozó történetírók és néprajzosok munkáiban 
található tényszerű adatok, illetve történelmi regékre, 

szájhagyományokra való hivatkozások felkeltették Kozma 
Mária érdeklődését és – mint azt már történelmi regénye-
iből, elbeszéléseiből ismerjük – ezúttal arra vállalkozott, 
hogy ezeket a történeteket gyerekeknek mesélje el. A mesék 
forrása, kiindulópontja mindvégig valós, illetve bizonyítha-
tóan a nép körében élő/élt emlék. Történeteivel nemcsak 
oktat, hanem arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk környeze-
tünkre, vegyük észre, ismerjük meg a sokszor már csak a 
nevek mögött megbújó történelmi múltat.

A könyv terjedelme 56 oldal, melyből 16 oldal illuszt-
ráció, ára: 34 lej. 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 rendelésnél, kérjük, küldje el a személyi számát (CNP) is.

A Budapest Bár az utóbbi évek egyik leg-
eredetibb és legérdekesebb zenei vállal-
kozásába fogott, amikor 2007-ben Far-

kas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar 
rockzene kultikus alakjait. A zenekart Farkas 
Róbert alapította két zenésztársával, Farkas Mi-
hállyal és Ökrös Károllyal, akikkel a Zeneaka-
démián kötött barátságot. Holnap este 22 órá-
tól lépnek fel Tusnádfürdőn, a Tusványoson.

Budapest Bár-koncert


