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Szerda
Az év 187. napja, a hátralévő napok szá-

ma 178. Napnyugta ma 21.30-kor, napkelte 
holnap 5.44-kor. 

Isten éltesse
Csaba nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A török–magyar eredetű Csaba jelentése 

pásztor, kóborló. 

Július 6-án történt
1850. I. Ferenc József nyugdíjazta a „ha-

táskörét túllépő” báró Julius Haynau tábor-
szernagyot, a császári hadsereg magyarorszá-
gi főparancsnokát. 

1885. A francia Louis Pasteur először alkal-
mazta emberen a veszettség elleni védőoltást. 

1997. Legördült a Mars felszínére a 
Sojourner önjáró robot az amerikai Pathfinder 
űrszondáról. 

Július 6-án született
1832. Miksa Habsburg-főherceg, Mexikó 

császára 
1907. Frida Kahlo mexikói festőnő 
1927. Bill Haley amerikai rockénekes, az 

első rock and roll sláger, a Rock Around The 
Clock előadója 

1935. A Dalai Láma (Tendzin Gjaco) a 
tibeti buddhisták Nobel-békedíjas, száműze-
tésben élő szellemi vezetője 

1937. Vladimir Davidovics Ashkenazy 
orosz származású izlandi zongoraművész 

1946. Sylvester Stallone amerikai filmszínész 

Július 6-án halt meg
1857. Ignaz Raffalt osztrák zsáner- és táj-

képfestő 
1962. William Faulkner Nobel-díjas ame-

rikai író 
1977. Pártos Ödön zeneszerző, brácsa-

művész 

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Frunda György 
szenátor, aki hallgatói kérdésekre is válaszol 
a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon. Kérdéseket tehetnek fel 
a 0755–044519-es SMS-számon, illetve a 
mibensegithetunk@radio mu res.ro e-mail cí-
men. Műsorvezető: Agyagási Levente. 

a nap vicce

Nyelvtanóra van az ötödikben. A tanárnő 
megkérdezi:

– Na, gyerekek, mit szoktatok mondani 
válaszul, ha kopognak az ajtón?

Petike jelentkezik:
– Szabad!
– Hát te, Laci?
– Tessék!
– Ez is jó. Bandika?
– Nyitva van...
– Jó. És te, Pistike?
– Foglalt!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Táborok
A kolozsvári ferences szerzetesek idén is meg-

rendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort. 
A szervezők, fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári 
ferences templomigazgató és fr. dr. Orbán Sza-
bolcs OFM tartományfőnök olyan 4–8. osztá-
lyos tanulók jelentkezését várják, akik augusztus 
11–14. között Csíksomlyón részt szeretnének 
venni egy olyan táborban, amely lehetőséget 
nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismeré-
sére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy 
a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat 
alakíthassanak ki. Assisi Szent Ferenc Iskolájába 
legkésőbb július 11-ig lehet jelentkezni fr. Pantea 
Tibor testvérnél a következő címen: Mănăstirea 
Franciscană 400112 – Cluj-Napoca, str. Victor 
Deleu nr. 4.; telefonszám: 0264–594377, 0746–
774701; e-mail: frtibi@gmail.com.

*A kolozsvári ferences szerzetesek fiúcsapat-
tábort szerveznek 16–35 év közötti fiúknak, 
fiatalembereknek. A szeptember 1–4. között 
sorra kerülő tábor helyszíne Dés. A tábor fő cél-
ja, hogy Assisi Szent Ferenc evangéliumi egysze-
rűségéből kiindulva a közös tevékenységek  során 
a szerzetesek rávezessék a tábor résztvevőit arra, 
hogy miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat, 
s hogy azt majd miként tudják fejleszteni, alakí-
tani magukban, ha visszatérnek otthonaikba. A 
jelentkezés díjtalan, a szállás ingyenes. Az étke-
zést az otthonról vitt élelmiszerből oldják meg 
a résztvevők. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet 
fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences szer-
zetesnél az alábbi címen: Mănăstirea Franciscană 
400112 – Cluj-Napoca, str. Victor Deleu nr. 4.; 
telefonszám: 0264–594377, 0746–774701; 
e-mail: frtibi@gmail.com.

jegyek a Félsziget Fesztiválra

Június 15-étől forgalomba kerültek a je-
gyek Románia legnagyobb fesztiválja, a Tuborg 
Green Fest Félsziget kilencedik kiadására. A nyár 
legnagyobb bulija augusztus 25-én kezdődik 
Marosvásárhelyen, és augusztus 28-ig közel 70 
előadó fellépésén tombolhatnak a résztvevők a 
Maros partján, a Víkend-telep szomszédságában. 
A korábbi évekhez hasonlóan, a belépőket idén 
is az Eventim jegyterjesztő hálózatában, illetve a 
www.eventim.ro oldalon lehet beszerezni, válto-
zatlan áron. Sőt a szervezők több kedvezményt is 
biztosítanak azok számára, akik már most meg-
vennék bérleteiket. Az Early Bird Promotion 
július 15-ig érvényes, az ebben a periódusban 
jegyet vásárlók 179 lejért vehetik meg a négyna-
pos bérletet. Ezt követően augusztus 24-én délig 
199 lejbe kerül egy bérlet, a helyszínen pedig 240 
lejért lehet megváltani. A napijegyeket 80 lejért 
lehet beszerezni augusztus 24-ig, a helyszínen pe-
dig 100 lejt kell fizetni értük. A Tuborg Green 
Fest Félsziget szervezői az idén érettségiző diá-
kokra is gondoltak, 159 lejes, a teljes fesztivál-
ra szóló különleges jegyárral csalogatják őket 
július 15-ig, arra buzdítva őket, hogy töltsék a 
fesztiválon életük első igazán szabad nyarát. A 
helyszíni árhoz képest 80 lejes kedvezményt biz-
tosító bérletet személyi igazolvány és ellenőrző 
felmutatásával lehet megváltani. A Studcard-
diákigazolványok birtokosai is jól járnak: ők 
egészen augusztus 19-ig vásárolhatnak 169 
lejért bérletet a Studcard kirendeltségeinél. A 
Tuborg Green Fest Félsziget legfrissebb híreit a 
rendezvény hivatalos honlapján (www.felsziget.
ro), illetve Facebook-oldalán lehet követni. 
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Vádlott, miért lopta el azt a drága öltönyt?
– Nem akartam a bíróság előtt toprongyosan megjelenni.

Amatőrfilm az 1956-os forradalom napjairól

Ecseri tekercsek

Filmfelvételeket láthatnak az 1956-os 
forradalom napjairól ma a Duna Tele-
vízióban. A filmben nemrég előkerült 

amatőr felvételeken elevenedik meg a forra-
dalom tizenhárom napja – egy fiatal házas-
pár és barátaik szemszögéből. A felvételek 
részben hangosak, így közvetlenül, napról 
napra hallhatjuk az akkori élmények alap-
ján elsőként megfogalmazott mondatokat. 
A film készítője megszállott amatőrfilmes 

volt: a tragédiákról, a veszekedésekről, sőt a 
fegyveres harcokról is készültek felvételek. 
Az ecseri piacon felbukkant filmtekercseket 
megtalálójuk, Kassai Zoltán filmtechnikus, 
valamint az egyetlen még élő szereplő, 
Vincze András kommentálja Baló György 
mikrofonja előtt.

Magyar kisjátékfilm, 50 perc, 2005, 
rendező: Czigány Zoltán.

 Duna Televízió, ma, 22.00

Sas Péter: Kós Károly 
Képeskönyv

Kós Károly művészeté-
nek, „művészetei nek” 
titka talán abban rejlik, 

hogy majd minden művészeti 
ágban alkotott, és ami nem 
művészeti jellegű feladat volt, 
azt is művészi szinten oldotta 
meg. Életművének legfőbb jel-
lemzője, hogy rátalált népére, 
rátalált önmagára, megtalálta 
célját és értelmét az életben: 
népe és szülőhazája, közössége 
szolgálatát. Irodalmi alkotása-
iban, épületeiben, rajzaiban, színpadképei-
ben, faragásaiban adta tovább, közvetítette 
„Erdély sohasem hazudó köveinek” hang-
talan mondandóját – őt idézve: „ahogy 

tudtam és ahogy lehetett”.  
A könyv terjedelme: 196 
ol dal + 80 oldal színes il-
lusz trá ció. Ára: 85 lej. Meg -
vásárolható a Pallas-Aka-
démia Könyv kiadó üzlete-
iben, il  letve megrendelhető 
postai utánvéttel a következő 
cí men: 530210 Miercurea 
Ciuc, str. Petőfi, nr. 4., Pf. 
140, jud. Harghi ta. 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.


