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Szerda
Az év 201. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 165. Napnyugta ma 21.20-kor, 
napkelte holnap 5.58-kor.  

Isten éltesse
Illés és Margit nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A héber eredeű Illés jelentése: Jahve az én 

Istenem. A görög eredetű Margit jelentése: a 
tenger leánya vagy a világosság gyermeke.

Július 20-án történt
1590. Befejezték a Károli Gáspár által 

fordított Vizsolyi Biblia nyomtatását.
1704. Rákóczi elfoglalta Szeged városát.
1810. Kolumbia független lett Spanyol-

országtól.
1944. Meghiúsult a Hitler elleni merénylet.
2000. Életfogytiglani szabadságvesztésre 

ítélték Augusto Pinochet volt diktátort.

Július 20-án született
1775. Martinovics Ignác fizikus, kémikus, 

politikus 
1895. Moholy Nagy László festő
1919. Sir Edmund Hillary hegymászó, 

felfedező a Mount Everest meghódítója 
1920. Novák István színész
1938. Lehotka Gábor orgonaművész, ze-

neszerző
1938. Mihályfy László rendező, operatőr

Július 20-án halt meg
1514. Dózsa György, az 1514-es paraszt-

háború hadvezére
1907. Rajz János Jászai Mari- és Kossuth-

díjas színész, érdemes és kiváló művész
1973. Bruce Lee kínai színész, harcművész 
2005. Hernádi Gyula Kossuth-díjas író, 

forgatókönyvíró, színész
2005. James Doohan kanadai színész

tanácsülés utakkal kapcsolatban

Borboly Csaba megyeitanács-elnök ma 
10 órára a megyeháza gyűléstermébe hív-
ja össze Hargita Megye Tanácsa rendkívüli 
ülését. A tanácsülésen a megyei döntéshozó 
testület többek között a DJ 126 és DJ138 
megyei utak biztonsági zónájának bérmen-
tes használatba adásáról dönt Gyergyóújfalu 
község számára, amely felületen a Súgó bicik-
lisáv lesz kialakítva a Környezetvédelmi és 
Erdőgazdálkodási Minisztérium kerékpár-
utak építését célzó programjából.

a nap vicce

Tóth nem akar katona lenni, s amikor a 
sorozáson tapasztalja, hogy az orvos nem dől 
be a különleges panaszoknak, ő azt mondja, 
hogy súlyos rövidlátó.

– Valóban? – néz rá az orvos. – És mivel 
tudja ezt bizonyítani?

– Egyszerű. Látja doktor úr azt a szögle-
tes repedést a falon?

– Látom, hát persze.
– Na látja! Mert én nem látom.

Hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Lapbemutató
A Pro Minoritate negyedéves kisebb-

ségpolitikai folyóirat legfrissebb számát a 
Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen és 
Diáktáborban mutatják be holnap 16 órá-
tól. A mostani lapszám a hagyományokhoz 
híven két tematikára oszlik: Duna Régió 
Stratégia és Székelyföld gazdasági fejlesztése. 
A lap bemutatásához kapcsolódóan fog be-
szélgetni a lap főszerkesztője, Kósa András 
László szociológus és meghívottjai. A bemu-
tató után a meghívottak előadásokat fognak 
tartani: Nagy István közgazdász A lakossági 
hitelek és a válság hatása a hiteltörlesztésekre 
Romániában és Székelyföldön címmel; Csu-
tak István fejlesztéspolitikai szakértő Szé-
kelyföldi szereplők elemzése az EU-forrásokra 
alapozó fejlesztések ismérvei szerint címmel; 
Gáll Zoltán szociológus, politikai szakér-
tő Fából vaskarika? Avagy: lehet-e a székely 
termék világmárka? címmel; Somai József 
közgazdász Gazdasági kooperáció esélyei a 
Székelyföldön címmel, valamint Biró Albert 
közgazdász A magyar és a román kárpótlás 
alapjainak összevetése címmel.

Ingyenes zenei képzés
Hétfőtől péntekig, vagyis július 25–

31. között a székelyudvarhelyi Palló Imre 
Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola 
épületében zajlik a hetedik zenetábor fúvó-
soknak. A képzésen ingyenesen lehet részt 
venni. A Palló Imre Zene- és Képzőművé-
szeti Szakközépiskola, a Palló Imre Alapít-
vány, a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont és az Udvarhelyszék Kul-
turális Egyesület támogatásával megvaló-
suló táborban magyarországi szaktanárok 
jóvoltából ingyenes fúvósképzés folyik a 
következő héten. Az előző évekhez hason-
lóan, idén is több hangszeren oktatnak az 
anyaországi pedagógusok: Szabó Sándor 
– szaxofon, Lebanov József, Makkos Noé-
mi – trombita, Almai Tamás – kürt, Orosz 
János – harsona, Török József – tuba, Ta-
kács Gabriella – klarinét, illetve Almainé 
Szabó Gabriella, Törökné Pekári Andrea – 
zeneelmélet (külön kezdőknek és haladók-
nak). Kezdők, általános és középiskolások, 
illetve egyetemisták is feliratkoztak, bár-
milyen korosztály részt vehet a képzéseken. 
Délelőtt és délután folyik az oktatás, előre 
megállapított órarend szerint. Az érdeklő-
dők Gergely János karmesternél jelentkez-
hetnek, a 0745–892189-es telefonszámon. 
A képzést közös koncert zárja majd a Vá-
rosi Parkban. 

a nyugdíjpénztár vezetője válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Morent 
Ilona, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár 
igazgatója. A hallgatók kérdéseiket felte-
hetik a mibensegithetunk@radiomures.
ro e-mail címen, illetve a műsor idején a 
0265–307777 vagy a 0365–424433-as te-
lefonszámokon, valamint a 0755–044519-
es SMS-számon. Műsorvezető: Agyagási 
Levente. Az érintettek kérdéseiket feltehe-
tik interneten is a Marosvásárhelyi Rádió 
www.radiomures.ro honlapján, a Miben 
segíthetünk? címszó alatt.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Dr. Györfi András: Kalandos fizika

Részecskefizika, relativi-
táselméletek, kvantum-
mechanika és húrelmé-

let – megannyi ijesztően hangzó 
kifejezés a középiskolások – és 
szüleik – többsége számára. 
Dr. Györfi András azonban ér-
dekessé, közérthetővé teszi eze-
ket a fogalmakat azáltal, hogy 
a modern fizika kihívásaival 
egy kora középkori viking por-
tya kalandjai révén szembesíti 
az olvasót. A szerző belgyógyász főorvos, a 
fizikával azonban nem műkedvelő szinten 
foglalkozik: szabadalmaztatott egy olyan új 
eljárást, amely lehetővé teszi a mesterséges 

intelligenciának az orvosi diag-
nosztikában való alkalmazását. 

A könyv terjedelme 152 ol-
dal Ára: 54 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvki-
adó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi 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 szá-
mát (CNP) és telefonszámát is.

Kőrispatakon július 23-án Szalmaka-
lap Fesztivált szerveznek. A rendez-
vény 23-án, szombaton 9 órakor fő-

zőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán 
ünnepi istentisztelet, I. és II. világháborús 
emlékművek koszorúzása nyitja meg a ren-
dezvénysorozatot a 10 éves Szalmakalap Mú-
zeum udvarán. 13 órától P. Buzogány Árpád: 
A búzától a kalapig című kötetét mutatja be. 
A könyv nem csupán a szalmafonást, hanem 
a falu történetét, múltját és jelenét is ismerteti 
az olvasóval. Ugyanekkor nyílik meg Orbán 
Judit agyagszobrainak kiállítása is. 15 órától 
traktorkiállítás és traktoros bemutató lesz. 16 
órától kulturális műsorokat adnak elő az új 
szabadtéri színpadon. A kőrispataki iskolások 
műsorai mellett a testvértelepülés, Kazár köz-
ség műsorát, majd a székelykeresztúri diákok 

előadásait nézhetik meg. Ügyességi versenyek 
után este 8-tól a Pecérek koncertje kezdődik, 
majd 22 órától a helyi kultúrotthonban bál 
lesz. A rendezvény jó alkalom kirándulásra a 
környéken, illetve a szalmakalap-készítés tech-
nikájának megismerésére.

Szalmakalap Fesztivál


