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Kedd
Az év 200. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 165. Napnyugta ma 21.21-kor, 
napkelte holnap 5.57-kor.

Isten éltesse
Emília és Vince nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Emília jelentése: versengő, 

vetélkedő. Az ugyancsak latin eredetű Vince 
jelentése: győztes.

Július 19-én történt
1463. Mátyás király békét kötött III. Fri-

gyes osztrák császárral.
1553. Angliában trónra lépett I. (Véres) 

Mária, VIII. Henrik lánya, aki kegyetlenül 
üldözte a protestánsokat.

1843. Miskolcon leégett a város kőszínháza.
1920. Megalakult gróf Teleki Pál minisz-

terelnök kormánya.

Július 19-én született
1507. Annibale Caro olasz költő, kriti-

kus, műfordító
1811. Vincenz Lachner német zeneszerző
1814. Samuel Colt, a 45-ös colt feltalálója
1837. Hilaire Germain Edgar Degas fran-

cia festő és grafikus
1861. Lányi Ernő (Lansfeld Ernő) zene-

szerző és karmester
1879. Móra Ferenc magyar író, újságíró

Július 19-én halt meg
1814. Matthew Flinders angol tengerész, 

Ausztrália névadója
1838. Pierre Louis Dulong francia fizikus 

és kémikus
1951. Makkai Sándor erdélyi református 

püspök, író
1957. Curzio Malaparte olasz író, újságíró
1973. Majzon László geológus, paleontológus

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (július 18–24. között) a kö-
vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 38. szám): szerdán és csütörtökön 19 
órától, szombaton 18, 20, illetve vasárnap 
15 és 18 órától a Végső állomás című filmet, 
ma és pénteken 19 órától, szombaton 15 és 
vasárnap 17 órától az Avatart láthatják a mo-
zirajongók. A Shrek 2 című filmet szomba-
ton 10, vasárnap 12 órától tekinthetik meg. 
A Garfield című mesefilmet szombaton 12 
és vasárnap 10 órától vetítik. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon. Érdeklődni a program3d@ 
yahoo.ro e-mail címen lehet.

a nap vicce

A tanító néni kérdezi Mórickától:
– Ha van 15 lejed és kérsz apukádtól még 20 

lejt, akkor mennyi pénzed lesz?
– 15 lejem.
– Kisfiam, te nem ismered az összeadást.
– A tanító néni meg nem ismeri az apámat.

Hírszerkesztő: Márk boglárka

programajánló

Fotókiállítás
Székelykeresztúri alkotó, Farkas Bá-

lint KÖR-KÉP című fotókiállítását nyitják 
meg ma 18 órakor a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont székhelyén 
(Székelyudvarhely, 1918. December 1. utca 
9 szám, II. emelet). A megnyitó házigazdája 
P. Buzogány Árpád. A képek szerzője a ko-
lozsvári Sapientia – EMTE egyetem film–
fotó–média szakos hallgatója. A kiállítás 
anyagával először mutatkozik be a nagykö-
zönség előtt. A szerző fotós képeit korábban 
szülővárosában, Székelykeresztúron lehetett 
megtekinteni.

Intim Torna Illegál-koncert
Az Intim Torna Illegál holnap este 

20 órától lép színpadra Tusnádfürdőn, a 
Tusványosi Nyári Szabadegyetemen. A ze-
nekar egyik legszínesebb foltja a mai magyar 
könnyűzenének. Az energikus zenét játszó 
csapat tagjai közül többen is (Kiss Sándor, 
Nádasdi János, Gálos Ádám, Dorogi Péter) 
beutazták már a világot, és az a kulturális 
kavalkád, amit útjaik során megismertek, 
a zenéjükön keresztül jut el a hallgatóhoz. 
Zenéjükben tükröződik a zene- és életszere-
tet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné 
alatt ragadt a tagokra.

A bemutatkozó albumukról ezt írta a 
Quart zenés kritika portál: „Műfaját te-
kintve lendületes umcacca, amibe elég sok 
ska került, valamint kisebb mértékben ci-
gányzene, reggae, ragga, nyomokban hip-
hop és egyebek. Nem is az összetevők az 
érdekesek, hanem az, hogy az Intim Torna 
Illegál olyan sodrással játssza mindezt, amit 
általában punkosnak szokás nevezni, de a 
megszólalás miatt inkább mondjuk, hogy 
alternatív rockos. Még a lassúbb számban 
(Kedvenc Mindenem a biciklim) is olyan a 
lendület, hogy elsőre fel sem tűnt, hogy na-
hát, a hangszerelés mennyire minimális, gi-
tárok és dob, ennyi. A nem is annyira nyers, 
mint inkább polírozatlan hangzás is illik 
mindehhez. Az umcaccás zenék hatalmas 
és rengeteg egyforma zenekart tartalmazó 
tengerében kifejezetten rokonszenves ez az 
irány; a dalok is karakteresek, ami szintén 
ritkaság a műfajban...”

A zenekar tagjai korábban a Kistehén 
Tánczenekarban játszottak. 

Mű-teremtő foglalkozás 
Július 18–22. között napközis, kreációs 

és kézműves-foglalkozást tartanak kisisko-
lások számára a Riehen Egyesület székhe-
lyén. A foglalkozást Bakó Klára képzőmű-
vész-tanár irányítja. Részletes információ 
a www.asociatiariehen.ro honlapon vagy a 
0266–312479-es telefonszámon kapható.

Nemzetközi Roma Nap
Nemzetközi Roma Napot szerveznek 

Csíkszeredában holnap 20 órától a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában. A rendezvényt 
Hargita Megye Tanácsa támogatja. Fellépnek: 
a Jóni Zenekar, a Lungo Drom Táncegyüttes, 
szólisták: Csiszér Gábor Anna, Szabó Enikő, 
Pál Bíborka, Balogh Róbert, Jóni Anna. 
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– Mester, megborotválna? Olyan vagyok, mint egy tüskés disznó.
– Nézze, uram, a tüskét valahogy el tudom tüntetni...

www.parapista.com

para

A Duna Autonómia műsorán

A legenda – 
A szegedi diák-Hamlet története

A Duna Autonómia Televízió hol-
nap 21 órától sugározza A legenda 
– A szegedi diák-Hamlet története 

című, 2011-ben Radó Gyula által rende-
zett magyar ismeretterjesztő filmet.

1941. április 1-jén a Szegedi Városi Szín-
házban a Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó 
Társasága bemutatta Shakespeare Hamletjét. 
Az egyesületet Szent-Györgyi Albert alapí-
totta, ő és Sík Sándor pártfogása mutatta a 
művészetben követendő utat. A darab ren-
dezője, Horváth István 19 éves korára már 
tökéletesen kiforrott egyéniség volt. Sáros-
pataki diákként angol nyelven megrendezte 
a Machbeth-et, a III. Richárdot és az Ember 
tragédiáját. A szegedi előadás a színházi vi-

lágban revelációként hatott. A szakma, a 
közönség, a kritika az egekbe emelte, meg-
hívták Kolozsvárra, a pesti nagy művészeti 
lapok oldalakon át dicsőítették rendezését, 
dramaturgiai bátorságát, korszerűségét.

Horváthnak Tóth Kata vegyészhallgató 
volt a szerelme, a Hamlet-előadás Gertrúdja. 
Itt következett a tragédia: Horváth félig zsi-
dó volt (anyja révén), Tóth Kata viszont nem. 
Az 1941-es fajvédelmi törvény értelmében 
nemcsak tervezett házasságuk hiúsult meg, 
hanem a testi kapcsolat is börtönnel bün-
tetendő lett. A sikeres bölcsész-rendező és a 
tehetséges vegyészhallgató nem látott más 
lehetőséget és öngyilkosságot követett el. A 
szegedi Hamlet pedig legendává vált.

Javában zajlanak a Székely Vágta elő-
készületei, a versenypálya is elkészült 
már. A július 30-i egyedülálló ese-

ményre egy héttel meghosszabbították a 
jelentkezést, tehát, aki úgy gondolja, hogy 
nyeregbe pattanna és képviselné telepü-
lését a Székely Vágtán, július 22-ig még 
beadhatja benevezési lapját. A sepsiszent-
györgyi rendezvény egyébként elővágtája 
a Budapesten, a Hősök terén megren-
dezendő Nemzeti Vágtának. A Székely 
Vágta győztes településének nyereménye 
tehát a megmérettetés lehetősége a Nem-
zeti Vágtán. A Székely Vágtára Hargita 

megyéből eddig öt település jelentkezett: 
Csíkkarcfalva, Csíkszereda, Máréfalva, 
Székelyudvarhely és Zsögöd.

Székely Vágta


