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Hétfő
Az év 220. napja, még 145 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 20.56-kor, napkelte 
holnap 6.19-kor. 

Isten éltesse 
László és Gusztáv nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A skandináv–német eredetű Gusztáv je-

lentése: a gótok támasza, a szláv eredetű Lász-
ló hatalmat és dicsőséget jelent. 

Augusztus 8-án történt 
1588. Anglia hajóhada szétzúzta az addig 

verhetetlennek tartott spanyol Armadát. 

Augusztus 8-án született 
1790. Kölcsey Ferenc költő, kritikus, po-

litikus, akadémikus, a reformkor egyik vezér-
egyénisége, a Himnusz költője 

1943. Tenk László Munkácsy-díjas festő-
művész 

Augusztus 8-án halt meg 
1898. Eugéne Boudin francia festő 
1933. Luca Beltrami olasz építész, művé-

szeti író 
1938. Charles-Georges Dufresne francia 

festő, iparművész 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (augusztus 8–14. között) a 
következő filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let 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, szom-
baton 18 és 20, illetve vasárnap 15 és 20 órától 
Az utolsó léghajlító című filmet láthatják a mo-
zirajongók. A Garfield című filmet szombaton 
10, vasárnap 12 órától vetítik, a Maci Laci 3-at 
pedig szombaton 12 órától és vasárnap 10 órától 
láthatják. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. Érdeklődni 
a program3d@yahoo.com e-mail címen lehet.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 3 tűzesethez (1 sérült 
személy), 1 munkabalesethez, 3 infarktusos 
esethez, 6 agyvérzéshez, 19 szívbeteghez, 36 
magas vérnyomásos esethez, 15 csonttöréshez, 
13 testi sértéshez, 29 különböző traumához, 3 
asztmás és 6 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 28 szülés, 10 
ájulás, 6 ittas állapot, 5 kómás állapot,  25 ne-
héz légzéses eset, 13 pillanatnyi elmezavar, 8 
rángógörcsös eset, 1 égési sérülés, 1 kutyaha-
rapás, 1 medvetámadásos sérülés, 6 allergiás 
reakció, 1 gyógyszer-, 4 gomba- és 6 ételmér-
gezés, 1 öngyilkossági eset, 2 felső tápcsator-
nai vérzés, 35 lázas állapot, illetve 11 hasmenés 
esetén. Nyilvános helyről 13 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Fúvóskoncert
A Bátyai Danubia Ifjúsági Fúvószenekar 

ad koncertet Székelyudvarhelyen a Művelő-
dési Ház koncerttermében holnap 19 órától, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

XXXIV. korondi fazekasvásár
Augusztus 13–14-én immár harminc-

negyedik alkalommal tartanak Korondon 
fazekas vásárt. Az ünnepség szombaton fúvós-
zenekari ébresztővel veszi kezdetét, majd ter-
mékkiállítás, kincskereső, fazekaló és sakkver-
seny, illetve polgármesteri köszöntő, Kovács 
Pál-duó- és Homonyik Sándor-koncert sze-
repel a programban. Az estét szabadtéri bál és 
diszkó zárja. Vasárnap 9 órától indul a korondi 
sokadalom programja, 11 órától ünnepi szent-
mise lesz, melyet sportvetélkedők követnek. 
14 órától a borszéki, fehéregyházi, korondi 
fúvószenekarok, illetve a parajdi, marosludasi, 
pálpataki, korondi néptáncegyüttesek, va-
lamint a szabadegyházi férfikórus fellépését 
kísérhetik figyelemmel. 17 órától Simó Anna-
mária lép színpadra, majd az Imre-trió koncer-
tezik, akiket a 3 + 2 együttes és az INSECT 
együttes követ. A rendezvénysorozatot sza-
badtéri bál zárja.

Táborok a KALOT-nál
A KALOT Egyesület szeptember 7–11. 

között a Kovászna megyei Rétyi nyír közelé-
ben tábort szervez fiataloknak és felnőttek-
nek. A szervezők a fotó-videó  altáborba vár-
ják azokat az érdeklődőket (amatőr fotósokat 
és videósokat), akik szakemberek segítségé-
vel intenzív elméleti és gyakorlati képzésben 
szeretnének részesülni. Az angol és német 
altáborokban intenzív társalgási szintű nyelv-
gyakorlásra nyílik lehetőség. A tábor alatt gye-
rekfelügyeletet vállalnak, így családok számára 
is ideális kikapcsolódási és tanulási lehetőséget 
kínálnak. A tábort a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság támogatja. Bővebb infor-
mációk a www.kalot.ro honlapon találhatók. 
Érdeklődni és jelentkezni augusztus 10-től 
lehet a 0745–559673-as telefonszámon és az 
iroda@kalot.ro e-mail címen.  

Hargita magazin az interneten is

Mostantól a YouTube internetes videó-
megosztón is követhető a Hargita magazin, 
amely már jó ideje nézhető a helyi kábelté-
véken, és Hargita megye főbb eseményeit, 
újdonságait mutatja be színes, hangulatos for-
mában. A műsor tartalma a Hargita megyei 
stúdiók, tudósító stábok munkáiból áll össze, 
és ezentúl a YouTube hargitatv nevű oldalán is 
elérhető (www.youtube.com/hargitatv).

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap, szerdán és csütörtökön, 
naponta 9–15 óra között Gyimesközéplokon 
a Boros-pataka 49–131. szám alatt.

a nap vicce

Izgatott férfi telefonál a rendőrségre:
– Kérem, segítsenek! Ellopták a ház elől a 

kis Polskimat. Csak a takaróját hagyták itt.
– Mondja – kérdezi az ügyeletes tiszt –, 

biztos benne, hogy jól kirázta azt a takarót?
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– Mondd, drágám, mit csináljak, hogy a randin ne borostás arccal várj engem?
– Gyere időben...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Vámszer Géza: Csík vármegye 
településtörténete 

Vámszer Géza 1929–
1941 között tanítványai-
val együtt bejárta Csík, 

Gyer gyó, Kászon és Gyimes tele-
püléseit, ahol megszállottan raj-
zolt, fényképezett és néprajzi tár-
gyakat gyűjtött. Pontosan felmér-
te a székely falvak művészettörté-
neti értékeit, településszerkezetét, 
lakáskultúráját, népművészetét, 
kézművességét és gazdálkodását. 
Hagyatékának jelentős része 1997-ben a Kri-
za János Néprajzi Társaság kolozsvári doku-
mentációs központjába került.

A könyv terjedelme 224 ol-
dal, ára: 25 lej. Megvásárol ható 
a Pallas-Akadémia Könyv kiadó 
üzleteiben, illetve meg rendelhető 
postai utánvéttel a következő 
címen: 530210 Mi ercurea Ci-
uc, 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 személyi számát 
(CNP) és telefonszámát is.

A csíkszeredai Miklós István Ottó (Indián) 
festő- és tetoválóművésznek nyílik egyé-
ni festészeti kiállítása Élet-képek címmel 

a bögözi kultúrotthonban augusztus 14-én 13 
órától. Megnyitóbeszédet mond Mihály Ferenc, 
Bögöz polgármestere.

Élet-képek


