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Péntek
Az év 209. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 155. Napnyugta ma 21.10-kor, 
napkelte holnap 6.08-kor.

Isten éltesse
ma Flóra és Márta, holnap Judit és Xénia, 

vasárnap pedig Oszkár nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Flóra jelentése: virág, a 

héber eredetű Márta jelentése: úrnő. A héber 
eredetű Judit jelentése: Júdeából származó 
nő, míg a görög eredetű Xénia jelentése: ven-
dég, vendégszerető. A német–ír–kelta eredetű 
Oszkár jelentése: jó dárda, szarvast kedvelő. 

Július 29-én történt
1957. Megkezdte működését a Nemzet-

közi Atomenergia Ügynökség.
1984. Megkezdődött a 23. nyári olimpia 

Los Angelesben.

Július 29-én született
1861. Gyomlay Gyula klasszika-filológus, 

bizantinológus, az MTA tagja
1883. Benito Mussolini olasz politikus, 

miniszterelnök

Július 29-én halt meg
1095. I. (Szent) László magyar király
1759. (Árva) Bethlen Kata erdélyi ma-

gyar földbirtokos, mecénás, író
1890. Vincent van Gogh holland expresz-

szionista festőművész
1963. Kelemen Lajos történész, akadémikus

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Móhr Zsuzsanna tart fogorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Szentlélek utca 68. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 
óra között dr. Gellérd Éva Melinda a Kossuth 
Lajos utca 47. szám alatt fogadja a betegeket.

3D-s mozifilmek

Ezen a hétvégén a következő filmeket 
vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
ma 19 órától, holnap 15 órától, vasárnap 17 
órától az Avatart, holnap 18 illetve 20 órától, 
vasárnap 15 illetve 20 órától a Narnia kró-
nikái 3. részét láthatják a mozirajongók. A 
Shrek 2. című filmet holnap 10 órától és va-
sárnap 12 órától vetítik. A Toy Story 3. részét 
szintén holnap, 12 órától, valamint vasárnap 
10 órától tekinthetik meg. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.com e-mail címen lehet. 

a nap vicce

– Képzeld, tegnap elhagyott a feleségem. 
Azóta se aludni, se enni nem tudok – panasz-
kodik egy fickó a haverjának.

– Ennyire megviselt a dolog? – kérdi a ba-
rát együttérzően.

– Dehogyis! Csak elvitte magával az 
ágyat meg a hűtőszekrényt!

programajánló

Lovasnap Tusnádon
Lovasnapot rendeznek a Tusnád községi 

futballpályán vasárnap. Az egész napos ren-
dezvény során fogathajtásra, díjugratásra és 
összetett versenyekre kerül sor. A program 
délelőtt 11-kor veszi kezdetét a fogatosok, 
fogatok megérkezésével, fogadásával, va-
lamint a pálya ismertetésével. Délután fél 
1-kor lesz a díjugrató verseny, ezt követi egy 
óra múlva a fogathajtó verseny, majd 14.30-
tól az összetett versenyekkel folytatódik a 
program, amely során a pálya akadályainak 
módosításával versenyezhetnek a résztvevők. 
A versenyek végeztével, 16 órától díjazzák a 
versenyen részt vevőket. A programon való 
részvétel ingyenes.

Emléktúra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület, mint a harminckettedik éve útjára 
indult Jöjjön velünk! elnevezésű túramozgalom 
utódjaként létrejött civil szervezet ezen a hétvé-
gén, július 31-én vasárnap emléktúrát szervez, 
amelyre minden egykori és mostani természet-
barátot szívesen vár. A túra útvonala Csíkszere-
da – Havasútja – Vargák pusztája – agyagfalvi 
borvízforrás – Csíkszereda. A túra vasárnap 
reggel 9-kor indul a készruhagyár melletti piac-
térről. Érdeklődni szombat este 21 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon. 

Székely Vágta-közvetítés
Sepsiszentgyörgytől tizenöt kilométer-

re külső terepen, Óriáspince-tetőn rendezik 
meg az első Székely Vágtát, amely a szeptem-
berben esedékes budapesti Nemzeti Vág-
ta előfutama is egyben. A Székely Vágtán 
Kovászna, Hargita és Maros megye harminc 
településének lovasai versenyeznek. Az első 
három helyezett részt vesz a Budapesten 
megrendezendő Nemzeti Vágtán. Bemutat-
ják az esemény helyszínét, Óriáspince-tetőt 
is. A Duna Televízió holnap délelőtt 10 és 
este 18 óra között több ízben is élőben köz-
vetíti a Székely Vágtát.

Flamenco-oktatás
Intenzív flamenco-tánctanfolyam indul au-

gusztus elsején, hétfőn Csíkszeredában. A Fo-
dor Réka által tartott táncoktatás egy hétig fog 
tartani, augusztus 5-éig, szombatig. A flamenco 
tánc az érzelem kinyilvánítás sajátos formája, 
elementáris erő, ritmus és energia, nőiesség, fér-
fiasság, szépség, fájdalom, egyszóval életérzés, 
ezzel a leírással vonzza a forró táncot megta-
nulni vágyókat a oktatásszervező táncos. Jelent-
kezni a 0740–265702-es telefonszámon vagy a 
fodreka@yahoo.com e-mail címen lehet. 

radar

A közlekedésrendészet közleménye sze-
rint ma Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Székelykeresztúron, 
Szent egyházán, Csíkszentmártonban, Koz-
má son, Korondon, Farkaslakán, Csík szent-
si mon ban, Balánbányán, Csíkszenttamáson, 
Te kerőpatakon, Vaslábon, Marosfőn, Gyer gyó-
új faluban, Ditróban, Maroshévízen, Ga ló cá son, 
Várhe gyen, Salamáson, Borszéken, Tölgyesen, 
Kápol násfaluban, Fel ső bol dog falván és Kányá-
don lehet műszeres sebességmérésre számítani. 
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– No, ha benne maradtál, 
edd egyedül!

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Dr. Györfi András: Kalandos fizika

R észecskefizika, re lativi-
tás el méletek, kvantum-
mechanika és húrelmé-

let – megannyi ijesztően hangzó 
kifejezés a középiskolások – és 
szüleik – többsége számára. Dr. 
Györfi András azonban érdekes-
sé, közérthetővé teszi ezeket a 
fogalmakat azáltal, hogy a mo-
dern fizika kihívásaival egy kora 
középkori viking portya kaland-
jai révén szembesíti az olvasót. 
A szerző belgyógyász főorvos, a fizikával 
azonban nem műkedvelő szinten foglalko-
zik: szabadalmaztatott egy olyan új eljárást, 
amely lehetővé teszi a mesterséges intelli-

genciának az orvosi diagnoszti-
kában való alkalmazását. 

A könyv terjedelme 152 
ol dal, ára: 54 lej. Megvásárol-
ható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 
Mi ercurea 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.

Változatos programok

Lövétén augusztus 5–7. között faluna-
pokat szerveznek a település elöljárói. 
A péntek este kezdődő falunapok 

András Zsolt Változat című és Egyed József 
fotókiállításának megnyitójával rajtol a Nép-
házban. Szombaton délelőtt 11 órától ünne-
pi szentmisét tartanak, majd negyed egykor 
a Millenniumi-emlékműnél zászlófelvonás 
és történelmi zászló bemutatása lesz, amelyet 
egybekötnek a felújított központi utcarész 
felavatásával, népviseleti parádéval. Délután 
3 órától a Gerő-kertben főzőversennyel, 
néptánccal, dzsúdóbemutatóval és minifoci-
mérkőzéssel készítik fel a Mennydörgés nevű 
rockegyüttes koncertjére a kikapcsolódni vá-
gyókat. Vasárnap 11-kor újra szentmise lesz. 
Pontban délben a Népházban bemutatják a 
2011-ben a falu területén végzett ásatások 
eredményét, majd a székely zászló történe-

téről tartanak előadást. 4 órától a flunapok 
visszaköltözik a Gerő-kertbe, ahol a legki-
sebbek bulizhatnak a Mesehetes koncertjére, 
majd a felnőtteket nevettetik a Székely Gó-
bék 18 órakor. A lövétei falunapok nosztal-
giaesttel, vagyis reggelig tartó szabadtéri buli-
val zárul. Akiket a csendesebb kikapcsolódás 
érdekel, azok 21 órától részt vehetnek az Az a 
hely, ahol élsz című történelmi műsor bemu-
tatóján a Népházban. 

Falutalálkozó Lövétén


