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Péntek 
Az év 203. napja, a hátralévő napok szá-

ma 162. Napnyugta ma 21.18-kor, napkelte 
holnap 6.00-kor. 

Isten éltesse 
Ma Magdolna, holnap Lenke, vasárnap 

pedig Kincső és Kinga nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber–magyar eredetű Magdolna jelen-

tése: magdalai; torony, bástya. A német–szláv 
eredetű Lenke nap, hold; a holdtól származó 
női szépséget jelent. A Kincső Jókai Mór al-
kotta név, jelentése: számomra ő a kincs. A 
német–latin–magyar eredetű Kinga pedig 
nemzetség, harcot jelent. 

Július 22-én történt  
1456. Hunyadi János seregei Nándorfe-

hérvárnál nagy győzelmet arattak a törökök 
felett. 

Július 22-én született 
1822. Gregor Johann Mendel osztrák bi-

ológus, szerzetes 
1912. Muráti Lili színésznő, az 1930-as, 

40-es évek „filmbálványa” 

Július 22-én halt meg 
1967. Kassák Lajos Kossuth-díjas költő, 

író, esszéista, festő 
2001. Mészöly Miklós Kossuth-díjas író

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Lukács Zoltán tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Tudor Vladimirescu 
utca 15. szám alatti rendelőjében. Székely-
udvarhelyen 9–13 óra között dr. Gál Magor 
a Virág sétány 6/3. szám alatt fogadja a be-
tegeket. 

radar

A közlekedésrendészet közleménye sze-
rint ma Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, 
Madéfalván, Csíkszépvízen, Csíkszent kirá-
lyon, Kozmáson, Farkaslakán, Koron don, 
Tus nád fürdőn, Balánbányán, Csík karc falván, 
Csík szentdomokoson, Gyergyó tekerő pa ta-
kon, Ma rosfőn, Gyergyóújfaluban, Gyergyó-
szent miklóson, Gyergyóditróban, Ma ros-
hé vízen, Salamáson, Galócáson, Várhe gyen, 
Gyer gyó hollón, Tölgyesen, Szentegyhá zán, 
Fel ső boldogfalván, Kányádon és Székely ke-
resz túron lehet számítani műszeres sebesség-
mérésre. 

a nap vicce

Az állatkert igazgatója büszkén mutogat-
ja a vendégeknek a közös ketrecbe zárt nyulat 
és oroszlánt. 

– Íme egy szép példa a konszenzusra. 
– Csodálatos! És tényleg nincs velük sem-

mi gond?
– Az oroszlánnal semmi, de a nyulat időn-

ként cserélni kell.

Hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Látogatható a kiállítás
Mától a javítások részleges befejeztével 

ismét nyit a zsögödi Nagy Imre Képtár. A 
kiállítás hétfőtől vasárnapig 9 és 17 óra kö-
zött látogatható. 

Kerékpáros túra
A csíkszeredai Gentiana Természet-

járó Egyesület ezen a hétvégén, vasárnap 
kerékpáros túrát szervez Madicsafürdőre, 
amelyre minden érdeklődőt szívesen vár.  
A túra útvonala: Csíkszereda – Csík karc-
falva – Madicsa fürdő – Csíkszereda. Az 
indulás vasárnap délelőtt 9 órakor lesz a 
Vákár Lajos Műjégpálya épülete elől. A tú-
rán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Jelentkezni szombat este 21 óráig le-
het a 0754–650854-es telefonszámon.  

Ferences biciklitúra
Indulj és menj! – ezzel a jelmondattal gu-

rul a IV. Ferences Biciklitúra 2011. július 24–
29. között, mintegy 250 km-es útszakaszon. 
A FerBiT útvonalának első napja a résztve-
vők megérkezéséről szól Kézdivásárhelyre, 
majd onnan indul következő nap a túra a 
Kászo nokon keresztül Csíkszeredáig. A 
harmadik nap Csíkszeredától Marosfőn 
keresztül Gyergyószentmiklósra érkeznek 
a túrázók. A negyedik nap Gyergyó szent-
miklósról a Gyil kos-tóhoz kerekeznek a 
résztvevők, majd Háromkút érintésével 
Hi degségen át Gyimesfelsőlokig mennek. 
Az ötödik nap útvonala Gyimesfelsőlok 
– Csíki-havasok – Csíksomlyó. Majd a 
hatodik – egyben az utolsó – nap indul-
nak Csíksomlyóról hazafelé a résztvevők. 
Az idén hegyi útszakaszokon kerekeznek 
majd, erre a legalkalmasabb jármű a terep-
bicikli. A FerBiT programjában szerepel 
szentmise a természetben, megemlékezés 
Assisi Szent Ferencről, imádságok, beszél-
getések, sátrazás, és meglepetéseket is tar-
togatnak a szervezők.

tábor Borszéken 

Idén is megszervezik a 20+ Tábort, 
amelyre minden húsz évet betöltött ér-
deklődő fiatalt várnak. A szervezők Bor-
szék festői tájaival, hegyekkel, erdőkkel, 
termálvízzel, ásványvízforrásokkal, túrá-
zással és fürdési lehetőséggel, a többség 
számára ismeretlen környékkel csalogatják 
az érdeklődőket. A tábor témája Isten: Az 
örök titok. Az eddigi, inkább emberekre 
koncentráló témák után a szervezők pró-
báltak olyan témával előállni, amely töb-
bet foglalkozik Istennel. Úgy fogalmaz-
zák meg, hogy a „pszichós” témák után Is-
ten „arcaival,” „hogyanjával,” „egyáltalán 
vele” többet foglalkozzanak. A kliséket, 
megszokott dolgokat kerülni szeretnék. 
A jelentkezők elsősorban kalandra és sok-
színű programokra, illetve kérdésekkel ér-
kező fiatalokkal való beszélgetésre, közös 
kikapcsolódásra és „bekapcsolódásra” szá-
míthatnak. A tábor július 31-től augusz-
tus 7-ig tart. A sátorozni vágyóknak 200 
lejbe kerül a táborozás, a házakban meg-
szállóknak 230 lejbe. További informáci-
ót a bejelentkezéssel kapcsolatban a www.
huszplusz.try.hu honlapon találhatnak az 
érdeklődők. 
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– Fiatalember! Itt csak engedéllyel lehet horgászni!
– Köszi a tippet, öcsi. Én, bolond, eddig gilisztával próbálkoztam…

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa 

Kozma Mária:  
Régiségek Csíkországból

Székelyföld múltjával, ha-
gyományaival, néprajzával 
foglalkozó történetírók és 

néprajzosok munkáiban talál-
ható adatok, történelmi regék, 
szájhagyományok felkeltették 
Koz ma Mária érdeklődését, 
és – mint azt már történelmi 
re gényeiből, elbeszéléseiből is-
merjük – ezúttal arra vállalko-
zott, hogy ezeket a történeteket 
gyerekeknek mesélje el. A me-
sék forrása, ki in dulópontja mindvégig valós, 
illetve bizonyíthatóan a nép körében élő/élt 
emlék. Arra ösztönöz, hogy ismerjük meg a 
nevek mögött megbújó történelmi múltat.

A könyv terjedelme 56 
oldal, melyből 16 oldal il-
lusztráció, ára: 34 lej. Megvá-
sárolható a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó üzleteiben, il-
letve 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. Pos-
tai rendelésnél, kérjük, küldje el a személyi 
számát (CNP) is.

A szív útjáról

Változtasd meg az életedet és alakítsd a sorsodat a 
jóga erejével! mottóval tart előadást a meditáció-
ról, jógáról a Szív útjai címmel Sri Chinmoy ta-

nítványa, a gyergyóditrói származású dr. Fülöp Sándor – 
Gunagriha Erdély több városában. Székelyudvarhelyen 
ma 16 órától a Művelődési Ház koncerttermében, 
Gyergyószentmiklóson ugyancsak ma, 19 órától a Pro 
Art Galériában, Csíkszeredában holnap 10 órától a Nagy 
István Művészeti Líceum aulájában, Sepsiszentgyörgyön 
pedig szintén holnap 19 órától a Sugás Vendéglőben.

Az előadás témái: Légy jó, hozd felszínre szíved jó-
ságát. Élj a szívedben; Az akaraterő, a határozottság, a 
nagyobb tudatosság által lehetőségek nyílnak meg előttünk; A meditáció hasznáról, al-
kalmazásáról a gyakorlatban. A témáról bővebben a www.srichinmoy.hu oldalon vagy a 
www.sorsnavigator.hu oldalon olvashatnak. Az előadásokra a belépés díjtalan. 

Meditációs előadás


