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Kedd
Az év 186. napja, a hátralévő napok szá-

ma 179. napnyugta ma 21.30-kor, napkelte 
holnap 5.43-kor.

Isten éltesse
Emese és Sarolta nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Emese jelentése anyács-

ka, a Sarolta pedig a Charlotte név magyaro-
sítása.

Július 5-én történt
1848. Pesten összeült az első népképvise-

leti országgyűlés. 
1920. Budapesten megkezdődött a Ta-

nácsköztársaság nyolc volt népbiztosának pere. 
Hármukat halálra, a többit életfogytiglanra 
ítélték, de a nemzetközi tiltakozás nyomán vé-
gül a Szovjetunióba kerültek. 

1943. A második világháborúban meg-
kezdődött a kurszki csata, minden idők legna-
gyobb fegyveres ütközete, amelyben hatezer 
tank és kétmilliónál több katona vett részt. 

1990. A szerb parlament feloszlatta a ko-
szovói tartományi törvényhozást. 

Július 5-én született
1806. Teleki Blanka, a magyar nőnevelés 

úttörője 
1810. Phineas Taylor Barnum amerikai 

szórakoztatóiparos
1853. Csontváry Kosztka Tivadar festő 
1853. Sir Cecil Rhodes angol politikus, a 

dél-afrikai brit terjeszkedés vezéralakja, Rho-
desia meghódítója 

1911. Georges Pompidou francia politi-
kus, államfő 

1932. Horn Gyula szocialista politikus, 
volt miniszterelnök 

Július 5-én halt meg
1849. Vasvári Pál politikus, a márciusi if-

jak egyike 
1927. Albrecht Kossel Nobel-díjas német 

biokémikus 
1969. Walter Gropius német építész, 

iparművész 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 8–19 óra között Csíkdánfalván, 
Csíkkarcfalván (a 76–97. szám alatt) és Csík-
madarason (a 30–154. és az 515–721. szám 
alatt).

radar

A közlekedésrendészet közleménye szerint ma 
Csíkszeredában, Csíkszentmártonban, Csíkkoz-
má son, Csíkszépvízen, Csíkszentkirályon, Gyer -
gyó szentmiklóson, Gyergyóditróban, Tus nád-
für dőn, Balánbányán, Marosfőn, Galócáson, 
Salamáson, Várhegyen, Maroshévízen, Borszé-
ken, Tölgyesen, Szentegyházán, Fenyéden, Pa-
rajdon és Székelykeresztúron lehet számítani 
műszeres sebességmérésre.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Gyermeknéptánctábor
A Kosz Szilveszter Néptánccsoport szervezé-

sében július 8–13. között Gyermeknéptánctábort 
tartanak Gyimesfelsőlokon (Récepatakán). A 
táborba 9–16 éves gyerekek jelentkezését vár-
ják. Érdeklődni és jelentkezni a következő tele-
fonszámon lehet: 0742–021066.

16. Minimum Party
Július 27.–augusztus 7. között tizenha-

todik alkalommal szervezi meg a Minimum 
Party Társaság az immár hagyományossá váló 
összművészeti alkotótábort, amelynek ezúttal 
Jeltelen érzelmek a címe. A Kászonaltíz melletti 
Tiszástőre várnak minden olyan alkotni vágyó 
fiatalt, aki a zene (műhelyvezető: Gherasim 
Emil – Nagykároly), vizuális művészetek (mű-
helyvezető: Simon Gabriella – London), fotó 
(műhelyvezető: Molnár Zoltán – Budapest), 
film (műhelyvezető: Fogarasi Gergely – Bu-
dapest), tánc (műhelyvezető: Bata Rita – Bu-
dapest), írás (műhelyvezető: Selyem Zsuzsa 
– Kolozsvár), építészet (műhelyvezető: Sisak 
Tamás – Kolozsvár), kísérleti színház (mű-
helyvezető: Szabó Attila – Kolozsvár), filozófia 
(műhelyvezető: Pálfalusi Zsolt – Budapest) és 
kézműveskedés (műhelyvezető: Dolgos Kata 
– Csíkszereda) területén szeretne dolgozni. A 
műhelyek leírása, további részletek és bejelent-
kezési lehetőség a Minimum Party Társaság 
honlapján található: www.minimumparty.org.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (július 4–10. között) a követ-

kező 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas Egyesü-
let mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): ma, csütörtökön, pénteken és 
szombaton 19 órától, illetve szombaton 17, 
vasárnap 15 és 17 órától a Saw 7 (Fűrész 7) 
című filmet láthatják. Az Avatar című filmet 
holnap 19 órától, szombaton 15 és vasárnap 
20 órától vetítik. Az Alice csodaországban 
című filmet szombaton 10 és vasárnap 12 órá-
tól, a Bolt című filmet pedig szombaton 12 és 
vasárnap 10 órától tekinthetik meg. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. Érdeklődni a program3d@
yahoo.ro e-mail címen lehet.

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor parla-
menti képviselő irodájához (Petőfi Sándor 
utca 8. sz., I. emelet, telefon: 0266–311836, 
naponta 9–15 óra között).

*Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodájában (Petőfi Sándor utca 8. sz., elérhe-
tőség: 0266–311836, 0743–663590) vásá-
rolható: székely zászló, magyar zászló, Sic-
matrica, Székelyföld-térkép.

a nap vicce

– Doktor úr, egész héten rossz volt a köz-
érzetem.

– Vetkőzzön le, megvizsgálom... Sajnos 
nem tudom igazán megmondani, mi a baja. 
Biztos a sok sör az oka.

– Jó. Akkor visszajövök, ha már kijóza-
nodott. 
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Színház-, zene- és gitártábor

– Szegény fiatalok, annyira nincs pénzük,
hogy öten szívnak egy cigarettát, és még örülnek is neki.

Nemsokára EMI-tábor

Hamarosan kezdetét 
veszi Erdély leg-
nagyobb nemzeti 

fesztiválja, az idén hetedik 
alkalommal megrendezés-
re kerülő EMI-tábor. A 
Gyergyószentmiklós melletti 
3-as kilométernél található 
Hétvirág Panzió területén, 
augusztus 10–14. között az Erdélyi Magyar 
Ifjak által megrendezett eseményre számtalan 
neves előadót, közéleti szereplőt, újságírót és 
művészt várnak mind Erdélyből, mind a Kár-
pát-medence egyéb részeiből.

A nyolc tematikus sátorban (Előadósátor, 
Kézműves sátor, Keskeny út sátor, Szórványért 
és népesedés sátor, Film- és borsátor, EMI- és 
társalgósátor, Művészsátor, Gyereksátor) min-
denki megtalálhatja a kedvére való témát, de 
akinek még így is marad ideje unatkozni, az 

bátran válogathat a különféle 
alternatív programok között, 
mint például az íjászkodás, tú-
rázás, sportolás, néptáncolás. 
Idén is lesz lehetőség házak, 
szobák bérlésére mindazok-
nak, akik nem szeretnének 
sátorban aludni. A tábor kör-
nyékén lévő kulcsos házak ára 

40–60 lej/fő/éjszaka. Aki szeretne élni ezzel a 
lehetőséggel, bátran fordulhat Hosszú Tün-
déhez a 0740–960072-es telefonszámon 
és/vagy a hosszutunde@yahoo.com e-mail 
címen. Az idei belépők így alakultak: 21 lejbe 
kerül a napijegy, míg 93 lejbe az egész hétre 
(öt napra) szóló belépő. A programkínálattal 
és a táborral kapcsolatos egyéb információkat 
megtalálják a www.emitabor.hu/erdely inter-
netes címen, melyet gyakori frissítése miatt, 
érdemes rendszeresen látogatni.

A PanArt Egyesület programjai

A PanArt Egyesület immár második 
alkalommal szervezi meg az Erdélyi 
színháztábort, mely idén július 18–23. 

között lesz Györgyfalván, a Bethlen Házban 
(Kolozsvártól 6 kilométerre). Partnerszervező 
a Váróterem Projekt (WaitingroomProject), 
melynek színészei a tábor műhelymunkáit 
vezetik. A tábor részvételi díja 220 lej, melyért 
a szervezők szállást, oktatást és egyéb progra-
mokat biztosítanak. Jelentkezési határidő: jú-
lius 10. További információk és jelentkezés a 
www.szinhaztabor.ro oldalon.

Az egyesület Erdélyi zenetábort is szervez 
7 és 14 év közötti gyerekeknek július 27–31. 
között Zsögödfürdőn, illetve Erdélyi gitár-
tábort augusztus 1–7. között. A tábor ideje 
alatt különböző stílusban sajátíthatják el a 
gitározás fortélyait, belekóstolhatnak a rádi-
ózásba, igény szerint zongorázni és dobolni 
is tanulhatnak, de nem marad el a közös ze-
nélés, szórakozás sem. Jelentkezési határidő: 
a zenetáborba július 15., a gitártáborba júli-
us 23. Bővebb információ a www.zenetabor.
ro és a  www.gitartabor.ro oldalon.


