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Kedd
Az év 193. napja, az évből még 172 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.27-kor, napkel-
te holnap 5.49-kor. 

Isten éltesse
Dalma és Izabella nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
Vörösmarty Mihály a dal szóból fakadó 

névalkotásából született meg a Dalma név, az 
Izabella pedig az Elisabeth (Erzsébet) spanyol 
módosulata, jelentése: Isten az én esküvésem. 

Július 12-én történt
1979. Kiribati néven elnyerte független-

ségét a Gilbert-szigetcsoport. 

Július 12-én született
1812. Mirza Fatali Ahundov azerbajdzsá-

ni író, költő, filozófus 
1884. Amadeo Modigliani olasz festő, 

szobrász 
1902. Günther Anders németországi szü-

letésű író, filozófus 
1927. Sebők Éva József Attila-díjas író, 

költő, műfordító, népszerű mese- és gyer-
mekkönyvek szerzője 

Július 12-én halt meg
1536. Desiderius Erasmus (Rotterdami) 

németalföldi tudós, író, az európai humaniz-
mus egyik legkiemelkedőbb alakja 

1773. Johann Quantz német zeneszerző 
és fuvolaművész 

1963. Slatan Theodor Dudow bolgár 
származású német író és filmrendező

pályázat – doktori képzés

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen 
nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tan-
évben a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek államilag támogatott doktori képzésében 
történő részvételre azon román állampolgár-
ságú, magyar nemzetiségű személyek számá-
ra, akik a 2011. évi doktori felvételi eljárásban 
nappali tagozatos képzésre jelentkeztek és a 
felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján  
a költségtérítéses PhD/DLA képzésre kerültek 
besorolásra. Pályázhat minden olyan román 
állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, 
aki a 2011. évben valamely magyarországi fel-
sőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/
DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori 
felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény 
rangsorolása alapján csak a költségtérítéses 
képzésre került besorolásra. Pályázni az Orszá-
gos Magyar Diákszövetség Agora Információs 
Központjánál beszerezhető és az internetről 
(www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu, 
www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatla-
pon lehet. A pályázatok beadásának és postai 
beérkezésének határideje: augusztus 1., 16 óra. 
A pozitív elbírálásban részesülő pályázó nem 
kell tandíjat fizessen és 93 555 ft/hó ösztöndíj-
ban részesül doktori tanulmányainak legfeljebb 
hároméves (36 hónapos) időtartama alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Székelyföldi Tánctábor
Felsősófalván július 17–24. között 17. al-

kalommal szervez Székelyföldi Tánctábort a 
Pipacsok Néptáncegyüttes, melyre péntekig 
lehet jelentkezni a következő elérhetőségeken: 
0266–242927, 0744–632669, 0749–331324, 
laszlo.csa@freemail.hu. A táborban a következő 
táncoktatások lesznek: kis-küküllőmenti táncok 
(Küküllődombó), sóvidéki táncok (Pálpataka, 
Fenyőkút, Parajd), mezőpaniti táncok. Oktatók: 
László Zsolt, László Anna Ildikó, Mátéfi Csa-
ba, Mátéfi Zita, László Csaba, Kerekes Dalma, 
Imre Béla és Miklós Papp Zsuzsa. Zeneokta-
tás: sóvidéki és szászcsávási zene a szászcsávási 
zenészekkel és Sinkó Andrással. Énekoktatás: 
László Anna Ildikóval. Muzsikálnak: a sepsi-
szentgyörgyi Heveder és a nagyváradi Sorogja 
táncházzenekarok, valamint a szászcsávási 
Dumnyezeu István, a székelyszenterzsébeti Kóré 
Géza és a parajdi Miklós Károly zenekara. To-
vábbi tábori programok: székelyföldi – felső- és 
alsósófalvi, pálpataki, mezőpaniti, nagybúni –, 
valamint kis-küküllőmenti – szásznagyveszősi 
és dombói – tánccsoportok és egyéni előadók 
bemutatója, helyi kézműves-foglalkozások be-
mutatása, esténként táncház (minden táncház-
ban hagyományőrzők lépnek fel) és kirándulási 
lehetőségek (Szováta – Medve-tó, parajdi sóbá-
nya és Sószoros, korondi kerámiaműhelyek). 
Bővebben: www.pipacsok.ro.

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

todik alkalommal szervezi meg a Minimum 
Party Társaság az immár hagyományossá váló 
összművészeti alkotótábort, amelynek ezút-
tal Jeltelen érzelmek a címe. A Kászonaltíz 
melletti Tiszástőre várnak minden olyan 
alkotni vágyó fiatalt, aki a zene (műhely-
vezető: Gherasim Emil – Nagykároly), vi-
zuális művészetek (műhelyvezető: Simon 
Gabriella – London), fotó (műhelyvezető: 
Molnár Zoltán – Budapest), film (műhely-
vezető: Fogarasi Gergely – Budapest), tánc 
(műhelyvezető: Bata Rita – Budapest), írás 
(műhelyvezető: Selyem Zsuzsa – Kolozs-
vár), építészet (műhelyvezető: Sisak Tamás 
– Kolozsvár), kísérleti színház (műhelyve-
zető: Szabó Attila – Kolozsvár), filozófia 
(műhelyvezető: Pálfalusi Zsolt – Budapest) 
és kézműveskedés (műhelyvezető: Dolgos 
Kata – Csíkszereda) területén szeretne dol-
gozni. A műhelyek leírása, további részle-
tek és bejelentkezési lehetőség a Minimum 
Party Társaság honlapján található: www.
minimumparty.org.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer mek-
neurológusa, dr. Pálmafy Beatrix július 18–21. 
között vizsgálatra fogad gyerekeket a csíkszent-
mártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pontba. Érdeklődni és időpontot kérni a követ-
kező telefonszámokon lehet: 0732–500793, 
0266–332100 (www.korai.ro).

a nap vicce

Két rabló az ékszerbolt előtt néz a kira-
katban egy különleges gyémánt nyakláncot:

– Szerinted mennyit kapnánk ezért a gyö-
nyörű nyakláncért?

– Hát, úgy 6-7 évet.
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– Ez a zamatos, fenséges Edámi jó lesz.
– Mennyit tetszik parancsolni?

– Csak egy egészen kicsike kockát. Egérfogóba lesz...

www.parapista.com

para

Nyári programok fiataloknak

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egye-
sület felvételt hirdet nyári táborai-
ba, melyek helyszíne az Algyógyi 

Ifjúsági Keresztyén Központ, a Hunyad me-
gyei Algyógyon.

*
Július 18–23. között Ifjúsági Angol 

Nyelvtábor lesz, melynek fő célja az angol 
nyelv tanítása és gyakorlása kötetlen kör-
nyezetben, kezdő, közép- és haladó szintű 
kiscsoportokban. A színes programot angol 
anyanyelvű munkatársak fogják vezetni. A 
tanulás mellett sportolásra, úszásra és esti 
tábortűzre is lesz alkalom. Korhatár: 15 
évet betöltött fiatalok. Részvételi díj: 250 
lej. Jelentkezni Veres Csabánál a 0744–
670769-es telefonszámon, illetve a ymca@
ike.ro e-mail címen lehet.

*
Augusztus 8–13. között Népművésze-

ti Gyerektábort ta rtanak 8–14 év közötti 
gyerekeknek. Tevékenységek: néptánc- és 
népdaloktatás, népi kézműves-tevékenysé-
gek – fafaragás, ládafestés, bogozás, gyöngy-
fűzés stb. –, népi sportok – íjászat, méta – és 
székely konyhaművészet. Részvételi díj: 200 
lej sátorban, 300 lej benti szállással.

*
Augusztus 15–20. között Sport- és já-

téktáborban vehetnek részt 8–14 év közötti 
gyerekek. Tevékenységek: foci, röplabda, 
kosárlabda, tollaslabda, úszás, íjászat, láda-
mászás, ping-pong, vetélkedők, ügyességi, 
ismerkedési, csoportösszerázó játékok, tár-
sasjátékok stb. Részvételi díj: 200 lej sátor-
ban, 300 lej benti szállással.

*
Augusztus 29.–szeptember 5. között 

tartják a IV. Országos Ifjúsági Gitártábort 
14–21 éves fiatalok számára. Tevékenységek: 
száraz- vagy elektromos-gitározás oktatása, 
kezdő, közép- vagy haladó szinten. A táborba 
olyan fiatalok jelentkezését várják, akik a he-
lyi ifjúsági csoportban is szeretnék kamatoz-
tatni itt szerzett tapasztalataikat. Elvárások: 
minimális zenei hallás, komoly hozzáállás és 
rengeteg jókedv. Részvételi díj: 250 lej. 

  A részvételi díj minden esetben tartal-
mazza a szállást és étkezési költségeket (napi 
három alkalommal), a programokon való 
részvétel költségeit, de nem tartalmazza az 
utazás költségeit és a zsebpénzt. A táborok-
ra augusztus 5-ig lehet jelentkezni a 0753–
497706-os telefonszámon vagy az algyogy@
ike.ro e-mail címen.


