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Hétfő
Az év 234. napja. A hátralévő napok szá-

ma 131. Napnyugta ma 20.32-kor, napkelte 
holnap 6.39-kor.  

Isten éltesse
Menyhért és Mirjam nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat.

Névmagyarázat
A germán eredetű Menyhért jelentése: 

erős, merész. A héber eredetű Mirjam a Mária 
név eredeti héber nyelvű formája, jelentése 
ismeretlen. 

Augusztus 22-én történt
1485. Véget ér Angliában a Rózsák há-

borúja.
1785. II. József király rendelete megszün-

teti az örökös jobbágyság intézményét.
1837. Megnyílik a Pesti Magyar Színház, 

későbbi nevén a Nemzet Színház.
1864. Megalapítják a Nemzetközi Vörös-

keresztet.

Augusztus 22-én született
1862. Claude Debussy francia zeneszerző
1895. Almásy László Afrika-kutató
1914. Baróti Géza író, újságíró
1918. Benkő Gyula Jászai Mari-díjas színész

Augusztus 22-én halt meg
1485. III. Richárd angol király
1849. Ormai Norbert hovéd ezredes
1946. Sztójay Döme katonatiszt, magyar 

miniszterelnök
1976. Nagy Imre csíkzsögödi festőművész

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 9 közúti balesetben 
11 sérült személyhez, 1 tűzesethez (nincs 
sérült személy), 5 infarktusos esethez, 17 
agyvérzéshez, 12 szívbeteghez, 34 magas 
vérnyomásos esethez, 13 csonttöréshez, 13 
testi sértéshez, 50 különböző traumához, 6 
asztmás és 8 epilepsziás krízishez riasztot-
ták a Hargita Megyei Mentőszolgálat ügye-
leteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a 
sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 
30 szülés, 22 ájulás, 8 ittas állapot, 6 kómás 
állapot, 23 nehéz légzéses eset, 18 pillanat-
nyi elmezavar, 8 rángógörcsös eset, 1 égési 
sérülés, 8 allergiás reakció, 2 gyógyszer-, 1 
gomba- és 2 ételmérgezés, 1 akasztásos ön-
gyilkossági eset, 6 felső tápcsatornai vérzés, 
31 lázas állapot, illetve 22 hasmenés esetén. 
Nyilvános helyről 17 alkalommal riasztot-
ták a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

a nap vicce

Egy szőke nő a múzeum folyosóján jár-
kálva véletlenül összetör egy vázát. A teremőr 
odaszól neki:

– Hölgyem, maga normális? Egy ezerkét-
száz éves vázát tört össze!

Erre a szőke nő:
– Hála istennek, én meg azt hittem, hogy 

még új volt...

hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Légirégészeti kiállítás
Udvarhelyszék jelentős régészeti objek-

tumait mutatja be a Légirégészeti fényképek 
Udvarhelyszékről című tárlat. A kiállítás szám-
talan őskori objektumot – várakat, őrtornyo-
kat, templomokat, kápolnákat – bemutató 
légifotót is magában foglal, de a világháborús 
lövészárkokról készült felvételeket is meg lehet 
tekinteni. Többnyire saját felvételekről van 
szó, amelyek elkészítését a múzeum, a Kibéd 
községben található turisztikai repülőtársaság, 
valamint egy pályázat révén a Nemzeti Kultu-
rális Alap is támogatott, néhány felvétel pedig 
Szabó Máté pécsi régésztől származik.

V. Augusztusi Alkotótábor
A székelyudvarhelyi Művelődési Ház szerve-

zésében tartják meg az V. Augusztusi Alkotótá-
bort gyerekeknek és felnőtteknek. A gyerekek-
nek augusztus 22–26. között festészeti, textil- és 
üvegfestési foglalkozásokat tartanak naponta 
10–16 óra között a székelyudvarhelyi Művelő-
dési Házban. A felnőttek augusztus 22–26. kö-
zött tűzzománckészítési foglalkozásokra jelent-
kezhetnek. A foglalkozásokat naponta 17 és 21 
óra között tartják szintén a Művelődési Házban. 
Részvételi díj: 5 lej naponta. Ebéd igényelhető 
a gyerekeknek a Park vendéglőben. Érdeklőd-
ni a 0266–218147-es telefonszámon vagy a 
muvelodesihaz@yahoo.com címen lehet.

Bulik az Irish Pubban
Székelyudvarhelyen, az Irish Pubban min-

den csütörtökön Oldies Retro party várja a bu-
lizni vágyókat. A hangulatot Golyó biztosítja. 
Pénteken New & Retro buli Dolga Zsolttal, 
szombaton pedig napjaink slágereire lehet bu-
lizni Szolgival. Csütörtökönként 5 db, egyen-
ként 30 lejes lefogyasztható utalványt sorsolnak 
ki, melyet pénteken, illetve szombaton lehet 
lefogyasztani! Asztalfoglalás a 0752–675402-
es telefonszámon. A belépés díjtalan! Bővebb 
információ: http://www.tuzgolyo.ro

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (augusztus 22–28. között) a 

következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas Egye-
sület mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma, holnap, pénteken és vasárnap 
19 órától, szombaton 17 órától az Avatar című 
filmet. A Tron: Örökség című filmet szerdán és 
csütörtökön 19 órától, szombaton 20 órától, 
vasárnap pedig 16 órától vetítik, a Jégkorsza-
kot szombaton 10, vasárnap 12 órától. Az Alíz 
Csodaországban című filmet szombaton 10, va-
sárnap pedig 12 órától nézhetik meg. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.com e-mail címen lehet.

radar

A közlekedésrendészet közleménye szerint 
ma Csíkszeredában, Székely udvar he lyen, Gyer-
gyó szentmiklóson, Maros hé víz en, Szé kely ke-
resztúron, Ba lán bá nyán, Töl gyesen, Csík rá ko son, 
Csík szent ki rá lyon, Madéfalván, Kozmáson, 
Far  kas lakán, Kászonaltízen, Csík szent si mon-
ban, Csík szent domokoson, Szár hegyen, Gyer-
gyó remetén, Te ke rőpatakon, Vas lá bon, Dit-
róban, Gyergyó al fa luban, Gyer gyó új faluban, 
Ga ló cáson, Sa la máson, Kápolnásfaluban, Má ré-
fal ván, Paraj don és Siménfalván lehet műszeres 
se bességmérésre számítani.
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– Tehát egy kicsit több tüzet tegyek a regényembe? 
– Nem, a regényét tegye a tűzbe.

 www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Augusztus 10.−szeptember 10. között a SILÓ 
– Kortárs Művészeti Galériában (Csíkszere-
da, Brassói út 14. sz.) Free Camp retrospektív 

kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A tárlat az 
elmúlt hat év Free Camp alkotótáboraiban született 
képzőművészeti alkotásokból tartalmaz válogatást. A 
kiállított alkotásokat augusztus 29-én 18 órától Túros 
Eszter művészettörténész mutatja be.

A tárlat az egy hónapos nyitva tartás alatt hétközna-
pokon 14−18 óra között látogatható. Szervezők: Har-
gita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont, Cultura Nostra Egyesület. 

Free Camp 
retrospektív kiállítás

Xantus László–Xantus Juliánna: 
Háromszéki-havasok

R égi adósságot törleszt 
e kiadvánnyal a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 

ugyanis – a vidék meglehetősen 
gazdag népszerűsítő irodalma da-
cára – még nem született átfogó 
munka a Háromszéki-havasokról. 
A Xantus László–Xantus Juliánna 
szerzőpáros megállapítja, hogy e 
havasok középmagasságú csúcsai 
nem törpülnek el Erdély és a Szé-
kelyföld „nagyjai” mellett. A be-
mutatott túraútvonalak nem csupán varázsla-
tos tájakon, hanem a történelem által átitatott 

vidéken kalauzolják el az olvasót. 
A könyv terjedelme 168 oldal, ára: 
20,00 lej. Megvásárolható a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, 
illetve megrendelhető postai után-
véttel a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4., 
jud. Harghita. Tel/fax: 0266–
371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB0152007505270001. 

Postai rendelésnél, kérjük, küldje el a személyi 
számát (CNP) és telefonszámát is.


