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Hétfő
Az év 213. napja, a hátralévő napok szá-

ma 152. Napnyugta ma 21.06-kor, napkelte 
holnap 6.11-kor. 

Isten éltesse 
Boglárka és Gusztáv nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Boglárka jelentése: 

fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos, gomb 
alakú ékítmény; a skandináv–német eredetű 
Gusztáv jelentése a gótok támasza. 

Augusztus 1-jén történt 
1774. Joseph Priestley angol természettu-

dós felfedezte az oxigént. 
1941. Megszűnt a Nyugat, a XX. század 

(1908-tól megjelenő) meghatározó magyar iro-
dalmi folyóirata. 

Augusztus 1-jén született 
1642. II. Ahmed török szultán 
1744. Jean-Baptiste Lamarck francia ter-

mészettudós 
1926. Theo Adam német operaénekes 

(basszbariton) 
1936. Yves Saint-Laurent francia divattervező 
1885. Hevesy György József, magyar szár-

mazású, Nobel-díjas kémikus 

Augusztus 1-jén halt meg 
1898. Arany László költő, műfordító, 

közgazdasági és politikai író, akadémikus, a 
Kisfaludy Társaság tagja, Arany János fia 

1936. Louis Blériot francia mérnök, a re-
pülés úttörője, a francia repülőgépipar meg-
teremtője 

1945. Csortos Gyula színész 
1973. Fodor János Kossuth-díjas opera-

énekes, kiváló művész 
1993. Alfred Manessier, francia absztrakt 

festő, üvegfestő, textiltervező 
1997. Szvjatoszlav Richter orosz zongo-

raművész 

radar

A közlekedésrendészet közleménye sze-
rint ma Csíkszeredában, Madarason, Csík-
szent   királyon, Kozmáson, Tusnádfürdőn, 
Csík  szentdomokoson, Szárhegyen, Gyer gyó -
re  metén, Vaslábon, Gyergyóditróban, Gyer-
gyó  szentmiklóson, Gyergyóalfaluban, Ma-
ros hé vízen, Salamáson, Várhegyen, Tölgye-
sen, Szent egyházán, Homoródfürdőn, Szé -
kely ud varhelyen, Farkaslakán, Parajdon, Szé-
kely ke reszt úron és Nagygalambfalván lehet 
műszeres se bes ségmérésre számítani. 

a nap vicce

Újonc katonáknak letelik az első hét. Az 
őrmester odamegy az egyikhez, és érdeklőd-
ve kérdi:

– Na, fiam, milyen volt az első napja?
Mire a sorkatona:
– Uram, nem emlékszem rá!
Őrmester:
– Hogy-hogy?
Sorkatona:
– Mivel egészen kicsi csecsemő voltam!

programajánló

Megyeházi közéleti est
Emil Hurezeanu újságíró, a Realitatea–

Caţavencu médiatröszt elnöke a vendége ma 17 
órától a Megyeházi közéleti estek című rendez-
vénynek, amelyet Hargita Megye Tanácsa szer-
vez a csíkszeredai megyeháza márványtermé-
ben. Téma: Közkommunikáció – A közigazgatás 
és politikum kapcsolata a vállalkozói szférával.

Flamencóoktatás
Intenzív flamenco tánctanfolyam indul má-

tól Csíkszeredában. A Fodor Réka által tartott 
táncoktatás egy hétig fog tartani, azaz szomba-
tig. A flamenco tánc az érzelem-kinyilvánítás 
sajátos formája, elementáris erő, ritmus és ener-
gia, nőiesség, férfiasság, szépség, fájdalom, egy-
szóval életérzés, ezzel a leírással vonzza a forró 
táncot megtanulni vágyókat az oktatásszervező 
táncos. Jelentkezni a 0740–265702-es telefon-
számon vagy a fodreka@yahoo.com e-mail cí-
men lehet. 

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 1–7. között) a kö-

vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma, holnap és pénteken 19 órá-
tól, szombaton 15, vasárnap pedig 17 órától 
az Avatart, szerdán és csütörtökön 19 órától a 
Piranha 3 című filmet láthatják a mozirajon-
gók. A Garfield című filmet szombaton 10, 
vasárnap 12 órától vetítik, a Toy  Story 3. részét 
pedig szombaton 12 órától, vasárnap 10 órától 
láthatják. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. Érdeklődni 
a program3d@yahoo.com e-mail címen lehet. 

Borboly Csaba válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió Miben segíthetünk? 
című műsorának augusztus 3-án negyed egy-
től Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke lesz a vendége, és válaszol a hallgatók 
kérdéseire. A hallgatók kérdéseiket előzetesen 
a mibensegithetunk@radiomures.ro e-mail cí-
men, SMS-ben a 0755–044519-es telefonszá-
mon, az adás ideje alatt pedig a 0265–307777 
vagy a 0365–424433-as telefonszámon tehetik 
fel. Műsorvezető: Agyagási Levente.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 14 közúti balesetben 14 
sérült személyhez és 4 halálos áldozathoz, 1 vég-
zetes kimenetelű munkabalesethez, 2 infarktu-
sos esethez, 12 agyvérzéshez, 26 szívbeteghez, 
29 magas vérnyomásos esethez, 16 csonttörés-
hez, 9 testi sértéshez, 27 különböző traumához, 
2 asztmás és 4 epilepsziás krízishez riasztották 
a Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyelete-
seit, akik a helyszínre sietve ellátták a sérülte-
ket. Továbbá segítséget kértek tőlük 29 szülés, 
14 ájulás, 15 ittas állapot, 2 kómás állapot, 15 
légzéselégtelenség, 16 pillanatnyi elmezavar, 5 
rángógörcsös eset, 2 kígyómarás, 1 égési sérülés, 
1 kutyaharapás, 3 allergiás reakció, 4 gyógyszer- 
és 3 egyéb mérgezéses eset, 6 felső tápcsatornai 
vérzés, 51 lázas állapot, illetve 19 hasmenés ese-
tén. Nyilvános helyről 9 alkalommal riasztották 
a mentőszolgálatot. A héten összesen kilenc ha-
lottat jegyeztek.
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– Maga minden hájjal megkent szélhámos! Hogy tudja becsapni azokat, 
akik megbíznak magában?

– Hát... a többit nem lehet…

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Elek Tibor: Székely János –
Monográfia

Székely János költő és dráma-
író munkái egyetemes igény-
nyel fogalmazzák meg korá-

nak, közösségének sorskérdéseit. A 
valódi művészetet és humanitást 
megtestesítő elhivatottságával örök 
emberi értékeket és eszményeket 
képvisel, a szellem és a gondolkodás 
szabadságát állítva szembe a dikta-
túra önkényével.

A könyv terjedelme 172 oldal, ára: 22 
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 – 
RO46RNCB015200750527 
0001. Postai rendelésnél, kérjük, 

küldje el a személyi számát (CNP) és telefon-
számát is.

Festészeti kiállítása nyílik Palkó Tibornak Szív-
folyó II. címmel Székelyudvarhelyen, a Műve-
lődési Ház koncerttermében csütörtökön 18 

órától. A tárlatot Vécsi Nagy Zoltán művészettörté-
nész, a Haáz Rezső Múzeum munkatársa nyitja meg. 
Közreműködnek: Nagy Izabella – hegedű, Nagy Ist-
ván – klarinét, fafúvósok, Császár Mátyás – harmo-
nika. A kiállítás megtekinthető naponta 10–19 óra 
között, szombaton és vasárnap 10–13 óráig. 

Szívfolyó II. 


