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Péntek
Az év 182. napja, a hátralévő napok szá-

ma 183. Napnyugta ma 21.32-kor, napkelte 
holnap 5.41-kor.

Isten éltesse
ma Tihamér és Annamária, holnap Ottó 

és Jenő, vasárnap pedig Kornél és Soma nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik a születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A szláv–magyar eredetű Tihamér jelentése: 

csendet kedvelő, míg az Annamária az Anna és 
a Mária nevek összekapcsolásából jött létre. A 
germán eredetű Ottó jelentése: vagyon + híres, 
míg a magyar eredetű Jenő jelentése: a hatodik 
magyar honfoglaló törzs neve. A latin eredetű 
Kornél jelentése: somfa, szarv, míg a magyar 
eredetű Soma jelentése: som.

Július 1-jén történt
1863. Az amerikai polgárháború legna-

gyobb csatája zajlott le a Pennsylvania állambeli 
Gettysburg mellett.

Július 1-jén született
1506. II. Lajos magyar király
1873. Alice Guy-Blanché francia filmren-

dezőnő, a világ első rendezőnője 

Július 1-jén halt meg
1958. Laban Rudolf magyar származású tán-

cos, a róla elnevezett táncírási rendszer feltalálója 
2005. Novák Éva, a helsinki olimpián 

aranyérmes, többszörös világcsúcstartó úszó

pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen 
pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes 
szemeszteres részképzésre, valamint részképzés-
tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es 
tanév őszi szemeszterében. A pályázati kiírás tar-
talmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma a tárca által működtetett Hatá-
ron Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdé-
lyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve 
dolgozza ki, a pályázatot az Országos Magyar 
Diákszövetség Agora Információs Központja 
és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködé-
sével hirdeti meg. Pályázati kategóriák: 1. Teljes 
szemeszteres részképzés – a nappali tagozatos 
szülőföldi felsőoktatási alapképzésben részt vevő 
hallgatók részére; 2. Teljes szemeszteres részkép-
zés – a nappali tagozatos szülőföldi magiszteri 
(mester) képzésben részt vevő hallgatók részére; 
3. Egyéni részképzős tanulmányút– a nappali 
tagozatos szülőföldi felsőoktatási alapképzésben 
részt vevő hallgatók részére; 4. Egyéni részképzős 
tanulmányút – a nappali tagozatos szülőföldi 
magiszteri (mester) képzésben részt vevő hallga-
tók részére; 5. Csoportos részképzős tanulmány-
út – a nappali tagozatos szülőföldi felsőoktatási 
alapképzésben részt vevő hallgatók részére. 
A pályázatok leadásának és postai beérkezésének 
határideje: július 25., 12 óra. A pályázati adat-
lapok letölthetőek a következő honlapokon: www.
martonaron.hu, www.oktatas.ro és az OMDSZ 
tagszervezeteinek honlapjain.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Láss csodát!
Láss csodát! címmel Magyarország nemzeti 

parkjainak szépségét bemutató fotókiállításnak 
ad otthont a székelyudvarhelyi Művelődési 
Ház – a Varázslatos Magyarország című fotó-
pályázat anyagának bemutatása az Exposia Al-
kotócsoport meghívására július 1–31. között 
várja a látogatókat. A diaporáma-vetítéssel és 
könyvbemutatóval egybekötött fotókiállítás 
megnyitója ma 18 órától lesz, ahol előbb Bunta 
Levente polgármester köszöntőbeszéde, majd 
Gaál Péter megnyitóbeszéde hangzik el.

Nyergestető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a nyergestetői emlékműhöz 
szervez túrát. Túraútvonal: Új tus nád – Ná das-
fürdő – Tusnád-patak völgye – nyer gestetői 
emlékmű – Csíkkozmás. Indulás: vasárnap reg-
gel Csíkszeredából a 6.39-kor induló személy-
vonattal Új tusnádig. Megjegyzés: a túrán előze-
tes beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni 
szombaton este 9 óráig lehet a 0745–107618-
as telefonszámon.

Gyimesi túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya túrát szervez a Csíki-havasok gyimesi mel-
lékgerincén július 2–3-án. Indulás: szombaton 
reggel a 7.10-es autóbusszal a távolsági autó-
busz-állomásról. Gyülekező 6.45-kor ugyanitt, 
hogy a sátorozás kellékeit időben és hatéko-
nyan felpakolhassuk az autóra, amely ezeket a 
táborozás helyszínére szállítja. Útvonal: 1. nap: 
Gyimesi-hágó – Péter-havas – Apa-havas – 
Borospatak forrása. 2. nap: Pipás (Papoj) tető – 
Rákóczi-vár – 30-as MÁV-őrház – Kontumác 
– gyimesbükki vasútállomás. Innen hazaindu-
lás a 17.23-as személyvonattal. Túravezető: id. 
Kánya József, telefon: 0745–072237.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő 3D-s filmeket ve-

títik a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): szomba-
ton 17, illetve vasárnap 18 órától a My Bloody 
Valentine című filmet; ma 19 órától, szombaton 
20, illetve vasárnap 15 órától az Avatar című fil-
met láthatják. Szombaton 15, valamint vasárnap 
20 órától a Tron-Legacy című filmet tekinthetik 
meg, az Alice csodaországban című filmet pedig 
szombaton 10 és vasárnap 12 órától vetítik. A 
Shrek mesefilmet szombaton 12, vasárnap pedig 
10 órától láthatják. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Jozefi Magdolna tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Temesvári sugárút 4. szám 
alatti rendelőjében. Székelyudvarhelyen 9–13 
óra között dr. Erős Ágnes a Villanytelep utca 
2. szám alatt fogadja a betegeket.

a nap vicce

Repülőgép közeledik éjszaka a repülőtér felé. 
A pilóta elhatározza, hogy megtréfálja a tornyot 
és eltorzított hangon szól a mikrofonba:

– Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere lekap-

csolja a leszállópálya fényeit és visszaszól:
– Te meg találd ki, hogy hol vagy...
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Láttad már a gyermekünket?
– Igen, láttam, de azért szeretlek...

Kórushangverseny 

Szombaton 19 órától a gyergyószentmiklósi 
Szent István-templomban az egri Cantus 
Agriensis és a gyergyószentmiklósi Szent Mik-

lós Kamaraegyüttes ad kórushangversenyt. Előbb 
külön-külön, majd együtt Petres Csaba Kájoni Jáno-
dallamokra és -szövegekre írt Mise című kórusművét. 
Vezényel: Gergely Péter Pál és Kolcsár Árpád. Ez al-
kalommal mutatják be a Szent Miklós Kamaraegyüt-
tes első hanglemezét (CD) is.

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.


