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Hétfő 
Az év 206. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 159. Napnyugta ma 21.15-kor, 
napkelte holnap 6.04-kor. 

Isten éltesse
Jakab és Kristóf nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
A héber eredetű Jakab jelentése: sarkot 

fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. 
A görög eredetű Kristóf jelentése pedig: 
Krisztust hordozó.

Július 25-én történt
1917. Halálra ítélték Mata Harit.
1931. Megalakul a Román–Magyar Ke-

reskedelmi Kamara Bukarestben.
1943. Megbuktatták Mussolini olasz fa-

siszta diktátort Olaszországban.
1978. Megszületett az első lombikbébi.

Július 25-én született
1691. Alessandro Galilei olasz építész
1722. Fellner Jakab barokk építész, a tatai 

Esterházy-kastély építője
1893. Zsögödi Nagy Imre festőművész
1905. Elias Canetti osztrák író
1930. Réz Pál irodalomtörténész, műfor-

dító, esztéta

Július 25-én halt meg
1564. I. (Habsburg) Ferdinánd osztrák 

főherceg, német-római császár, magyar és 
cseh király

1818. Dugonics András magyar író, pia-
rista pap és tanár

1884. Feszl Frigyes műépítész
1918. Abonyi Árpád író, újságíró

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap 10–15 óra között Tus nád-
fürdő következő utcáiban: Olt (53–104. szám 
alatt), Állomás (1–109. szám alatt), Csukás 
(1–66. szám alatt), Szurdok (1–33. szám alatt).

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben sé-
rült személyhez, 6 infarktusos esethez, 15 agy-
vérzéshez, 14 szívbeteghez, 22 magas vérnyomá-
sos esethez, 16 csonttöréshez, 11 testi sértéshez, 
47 különböző traumához, 6 asztmás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a sé-
rülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 31 szü-
lés, 41 ájulás,  20 ittas állapot, 1 munkabaleset, 11 
kómás állapot, 24 légzéselégtelenség, 4 rángógör-
csös eset, 1 öngyilkossági kísérlet, 1 ételmérgezés, 
2 kutyaharapás, 24 hasmenés, 29 elmezavar, 12 
allergiás reakció, amelyből 4-et méhcsípés, 3-at 
pedig gyógyszer okozott, és 1 életveszélyes álla-
potot idézett elő, 52 lázas állapot, 5 felső tápcsa-
tornai vérzés, 1 tűzeset, 1 epilepsziás roham, va-
lamint 1 esetben kábítószeres túladagolás esetén. 
Az elmúlt hét folyamán öt esetben elhunyt sze-
mélyhez riasztották a mentőt, egy alkalommal 
pedig akasztásos öngyilkossághoz.

hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Székely Vágta-közvetítés
Sepsiszentgyörgytől tizenöt kilométerre, 

külső terepen, Óriáspince-tetőn rendezik meg 
az első Székely Vágtát, amely a szeptemberben 
esedékes budapesti Nemzeti Vágta előfutama 
is egyben. A Székely Vágtán Kovászna, Har-
gita és Maros megye harminc településének 
lovasai versenyeznek. Az első három helyezett 
részt vesz a fővárosban megrendezendő Nem-
zeti Vágtán. Bemutatjuk az esemény helyszínét, 
Óriáspince-tetőt is. A Duna Televízió július  
30-án délelőtt 10 és este 18 óra között több íz-
ben is élőben közvetíti a Székely Vágtát.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (július 25–31.) között a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma, kedden és pénteken 19 órá-
tól, szombaton 15 órától, vasárnap 17 órától az 
Avatart, szerdán és csütörtökön 19 órától, szom-
baton 18, illetve 20 órától, vasárnap 15 illetve 
20 órától a Narnia krónikái 3. részét láthatják a 
mozirajongók. A Shrek 2. című filmet szomba-
ton 10 órától és vasárnap 12 órától vetítik. A Toy 
Story 3. részét szombaton 12 órától, valamint va-
sárnap 10 órától tekinthetik meg. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as telefon-
számokon. Érdeklődni a program3d@yahoo.
com e-mail címen lehet. 

tallózó – Erdélyi Gyopár

Megjelent az új Erdélyi Gyopár, a termé-
szetjárás, honismeret, környezetvédelem té-
maköröket felölelő kiadvány legújabb száma. 
A mostani szám témái között szó van az EKE-
napi fogalmazáspályázatról, amelyre hét megye 
huszonkét településéről összesen 90 fogalmazás 
érkezett. A megmérettetés értékelése, a díjazot-
tak névsora és az egyik első helyezett fogalma-
zása egyaránt olvasható az Erdélyi Gyopár leg-
frissebb lapszámában. Dezső László országos 
EKE-elnök vezércikkében Erdély értékeinek 
fontosságát egy vele megtörtént esettel szemlél-
teti. E lapszám hasábjain is olvashatjuk az EKE-
osztályok híreit, régi turistaösvényekre kalauzol 
Hints Zoltán, túrát ajánlanak a szerzők a Boga-
patak völgyébe, illetve a Bucsecs-hegységbe, 
dr. Kovács Lehel ismerteti a mondákkal átszőtt 
Salamon-kő rejtélyeit, Vári László pedig a Tu-
tajos, avagy a Les-völgyi vizes barlangot. Visz-
szatérés a csúcsra címmel ad hírt egészségének 
alakulásáról, egy újabb nyolcezres csúcs meghó-
dításáról Erőss Zsolt. Akinek a múlt eseményei 
jelentenek érdekfeszítő olvasmányt, azoknak 
Lukács József Az EKE „magas érdekből” való 
megszüntetése című írását ajánlják a szerkesz-
tők. Érdekes összhangot képez Imecs István 
Víz alatti invázió cikke és Zsigmond Éva írása, 
amelynek címe: A fulladás elsősegélye. Mindkét 
írás középpontjában az ember áll.

a nap vicce

Két skót az Alpokban túrázik. Egyszer 
csak belegurulnak egy gödörbe. 

Eltelik egy nap, és lefagy a nagylábujjuk.
Eltelik két nap, és lefagy a fülük.
Harmadnap a gödörből kinézve fejeket 

pillantanak meg. Valaki bekiált:
– Itt a Vöröskereszt!
Mire az egyik skót:
– Köszönjük, de nem adakozunk!
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– Aztán nehogy kitördeljék nekem a kis fákat!
– Ne féljen, van nálunk balta.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Dr. Györfi András: Kalandos fizika

Részecskefizika, relativitásel-
méletek, kvantummecha-
nika és húrelmélet – meg-

annyi ijesztően hangzó kifejezés a 
középiskolások – és szüleik – több-
sége számára. Dr. Györfi András 
azonban érdekessé, közérthetővé 
teszi ezeket a fogalmakat azáltal, 
hogy a modern fizika kihívásaival 
egy kora középkori viking portya 
kalandjai révén szembesíti az olva-
sót. A szerző belgyógyász főorvos, a fizikával 
azonban nem műkedvelő szinten foglalkozik: 
szabadalmaztatott egy olyan új eljárást, amely 
lehetővé teszi a mesterséges intelligenciának 

az orvosi diagnosztikában való al-
kalmazását. 

A könyv  terjedelme 152 ol-
dal Ára: 54 lej. Megvásárolható 
a Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
üzleteiben, illetve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő cí-
men: 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.

15. Gyimesi Tánctábor

Szórakozást, tartalmas nyári időtöltést kí-
nál a saját gyökerei, hagyományai iránt 
érdeklődő fiataloknak a gyimesi tánctá-

bor, amely tegnap kezdődött és július 31-ig, 
vasárnapig tart. Napi öt óra tánc- és népdalta-
nulás, négy óra esti táncház, egy óra előadás és 
sok színes alternatív program, amit kínálnak. 
Gyimesi és felcsíki táncokat kezdő és haladó, 
népdalokat haladó, hegedűt, hegedűkontrát, 
gardont, furulyát és kobozt, kezdő vagy hala-
dó szinten tanulhatnak.

A hangszeroktatásban adatközlő zené-
szek is besegítenek, a résztvevők vihetnek 
hangszert magukkal. A programok között 
még szerepel esténként táncház (a gyimesi, 
felcsíki és moldvai táncokon kívül igények 
szerint más erdélyi táncokkal); minden tánc-
ház serketánccal (gyermektánccal) kezdő-

dik; vetélkedők és szórakoztató programok, 
táncház után kocsmai buli a Csillag Panzió 
alagsorában; állandó kézművesműhely: 
bundahímzés, csipkehorgolás, karmantyú-
fán szövés, tojásírás, rovás, ostorfonás, bú-
torfestés, nemezelés (igények szerint szövés) 
várja a program iránt érdeklődőket. 


