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Szerda
Az év 180. napja, az évből még 185 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.32-kor, napkel-
te holnap 5.40-kor.

Isten éltesse
Péter és Pál nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Pál jelentése: kicsi, kis ter-

metű férfi, a héber–görög–latin eredetű Péter 
pedig kősziklát jelent.

Június 29-én történt
1456. III. Callixtus pápa a Nándorfehér-

vár elleni török támadás kivédésére irányuló 
könyörgésként elrendelte a déli harangozást.

Június 29-én született
1857. Ipoly Sándor fametsző, festő
1932. Deim Pál Kossuth-díjas festő és 

grafikus, kiváló művész

Június 29-én halt meg
1875. V. Ferdinánd magyar és cseh király, 

Habsburg-házi osztrák császár
1981. Pethes Sándor színész, kiváló művész 
1986. Hernádi Lajos Kossuth-díjas zon-

goraművész, zenepedagógus

pályázati felhívás

A Tuborg Green Fest Félsziget szervezői, 
együttműködésben a PONT Csoporttal, pá-
lyázatot hirdetnek a Festival PARK rendezvé-
nyen való részvételre civilszervezetek és civil 
társadalommal együttműködő közintézmé-
nyek számára. Pályázatot nyújthatnak be azok 
a – legalább egy éve működő – szervezetek 
(egyesületek, alapítványok), illetve olyan köz-
célú intézmények, romániai közintézmények, 
amelyek tevékenysége elsősorban a 16–35 éves 
korosztályok részvételére, nevelésére, integráció-
juk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve 
megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos 
körülményeihez igazodó programot kívánnak 
megvalósítani. Olyan programokat várunk, 
amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások 
számára hasznos tevékenységét és törekszenek a 
félszigetlakók aktivizálására, a programokba való 
bevonására. A pályázatot kizárólag elektronikus 
úton lehet benyújtani, feltölteni a http://park.
felsziget.ro honlapra. A pályázatok elektronikus 
feltöltésének határideje: július 8., 16 óra. Bővebb 
informáciok: http://park.felsziget.ro.

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának témája a kötelező lakásbiztosítás: 
valóban meg kell-e kötni július 15-ig, büntet-
hetnek-e az önkormányzatok, ha nincs meg a 
biztosítás? Meghívott: Biró Albin, a biztosításo-
kat felügyelő országos tanács tagja, aki hallgatói 
kérdésekre is válaszol a 0265–307777-es vagy a 
0365–424433-as telefonszámokon. Kérdéseket 
tehetnek fel a 0755–044519-es SMS-számon, il-
letve a mibensegithetunk@radiomures.ro e-mail 
címen. Műsorvezető: Agyagási Levente.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Erdélyi Ifjúsági Üzleti Program
2011-ben is meghirdetik a CTP Erdélyi If-

júsági Üzleti Programját. 2011. augusztus 1–6. 
között Csíkszeredában, a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen az alábbi meghir-
detett szakmai modulokra lehet jelentkezni: üz-
leti tervezés alapszintű képzés; marketing; média 
és kommunikáció; üzleti tervezés emelt szintű 
képzés. A programon való részvétel ingyenes, a 
jelentkezéshez 25 lej regisztrációs díj megfize-
tése szükséges. A részvétel tartalmazza a diákok 
szállását, napi egyszeri étkezését (egy beadott pá-
lyázat pénz elnyerése esetén teljes ellátását) is. A 
programra 11. évfolyamos középiskolás diákok 
jelentkezését várják (17–18 év), akik érdeklőd-
nek a három meghirdetett téma iránt. Jelentke-
zési lap és bővebb információ a http://ctpiup.
hu/ oldalon található.

Nyári program a múzeumban
A gyerekek egy hétig játékos kutatómunkát 

folytathatnak a Csíki Székely Múzeumban (jú-
lius 11–16. között), kipróbálhatják a múzeumi 
szakemberek munkáját, valamint általános mű-
veltségüket gyarapíthatják. A múzeumi szaktá-
bort azoknak a gyermekeknek ajánlják, akik ér-
deklődnek a múzeumi szakmák, gyűjtemények, 
kiállítások iránt. Az idei táborban a gyerekek 
részletesen megismerhetik a múzeum gyűjtemé-
nyeit, kiállításait a tárgyak anyagának szempont-
jából. Tematikusan, mindennap néhány anyag-
típust emelnek ki, így a foglalkozások a fém, fa, 
kerámia, üveg, papír, textil, bőr, kő, csont témá-
ban zajlanak. Ajánlott korosztály: 7–14 évesek 
(fontos, hogy a gyermek tudjon írni és olvasni!). 
Napi program: a délelőtti elméleti jellegű kis-
csoportos beszélgetéseket délután játékokkal és 
– amennyiben indokolt – kézműves-tevékenysé-
gekkel, vetélkedőkkel dolgozzuk fel. A részvételi 
díj 230 lej, amely tartalmazza a napi főétkezést, 
a tízórait és az uzsonnát. A részvételi díjat a mú-
zeum titkárságán lehet befizetni július 4-ig. A tá-
boros hátizsákba a hétre mindenki csomagoljon 
játszóruhát, műanyag poharat, nap elleni krémet, 
kalapot, esőköpenyt! A részletes program felől 
érdeklődni, illetve bejelentkezni Kádár Kincső 
múzeumpedagógusnál, a 0751–859653-as tele-
fonszámon, hétköznapokon 10 és 17 óra között 
lehet. A helyek száma korlátozott, a bejelentke-
zés sorrendjében maximum 40 gyermek napkö-
zis táboroztatását tudjuk biztosítani.

Régizene Nyári Egyetem
Immár negyedik alkalommal szervezi meg 

a Hargita Megyei Kulturális Központ Hargita 
Megye Tanácsa és Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros társszervezésében a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál keretén belül a Régizenei Nyári Egye-
temet július 11–16. között. A tanulni vágyó ze-
nészek, kezdő vagy haladó szintűek elismert ok-
tatókkal sajátíthatják el a régizenei művek korhű 
előadásmódját. Mesterkurzusok: barokk hegedű 
– Ulrike Titze, barokk oboa – Guido Titze, vio-
la da gamba és basso continuo – Ilse L. Herbert, 
ének – Kiss Noémi, furulya és fuvola – Széplaki 
Zoltán, lant és gitár – Kónya István, reneszánsz 
és barokk táncok – Kovács Gábor, ütőhangsze-
rek a régizenében, ütőhangszeres kamarakurzus 
– Kasza Roland. Közreműködik: Sudár Balázs, 
reneszánsz együttes mesterkurzus – Csörsz 
Rumen István. Csembalón kísér: Paul Cristian, 
Amalia Goje, Kostyák Zsuzsa. Közreműködik: 
Elena Maria Şorban, Hanke Katalin. Bővebb in-
formációk a www.musica-antiqua-hr.ro címen.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Pénzt vagy életet!
– Becsomagoljam, vagy itt tetszik elfogyasztani?

Láss csodát!

Láss csodát! címmel Magyarország nemzeti 
parkjainak szépségét bemutató fotókiállí-
tásnak ad otthont a székelyudvarhelyi Mű-

velődési Ház – a Varázslatos Magyarország című 
fotópályázat anyagának bemutatása az Exposia 
Alkotócsoport meghívására július 1. és 31. között 
várja a látogatókat. 

A diaporáma-vetítéssel és könyvbemutatóval 
egybekötött fotókiállítás megnyitója pénteken 18 
órától lesz, ahol előbb Bunta Levente polgármes-
ter köszöntőbeszéde, majd Gaál Péter megnyitó-
beszéde hangzik el.  FotÓ: FÖdő szilÁrd

Kőszegi Szabina: Homályállapot

Mert Tiye, a Királyné 
mégis utánam jött, és 
amit akart, elmondta. 

Ez egy fehér város, délibáb, mint 
valami rosszkor jött hőhullám, 
úgy rezeg a levegőben. Az órán 
dél vagy éjfél (mennyi?), nem 
tudom, egyszerűen csak két nap 
van az égen, és az egyik vonz, a 
másik taszít éppen, vörös és fe-
hér, a helyzet kétségbeejtő. Hur-
kot vetettek nekem a magasból, mert a Fehér 
Városba csak belegubancolódni lehet, bele-
keveredni, felgyűrődni, értetlenül bámulni, 
a rácsodálkozások hol felrebbennek, hol be-

lém marnak, szeretnék elrepülni, 
mint a pelyva.

A könyv (regény) terjedelme 
144 oldal, ára: 22 lej. Megvásá-
rolható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve megren-
delhető postai utánvéttel a követ-
kező címen: 530210 Miercurea 
Ciuc, str. Petőfi, nr. 4., Pf. 140, jud. 
Harghita. Tel./fax: 0266–371036, 
mobil: 0745–005544, e-mail: 

pallas@clicknet.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB01520075 05270001. Aki 
postán rendel könyvet, attól kérjük, küldje el 
személyi számát (CNP) is.


