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Csütörtök
Az év 202. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 164. Napnyugta ma 21.19-kor, 
napkelte holnap 5.59-kor. 

Isten éltesse
Dániel és Daniella nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber eredetű Dániel jelentése: Isten a 

bírám. A Daniella a Dániel női névváltozata.

Július 21-én történt
1342. Megkoronázták I. Nagy Lajos ma-

gyar királyt.
1831. Belgium független állam lett.
1940. A Szovjetunió elfoglalta Litvániát 

és Lettországot.
1969. Neil Armstrong amerikai űrhajós 

első emberként lépett Holdra.

Július 21-én született
1414. IV. Sixtus római pápa, ő építtette 

meg a nevét viselő Sixtus-kápolnát
1899. Ernest Hemingway Nobel-díjas 

amerikai író, regényíró 
1908. Bródy György olimpiai bajnok ví-

zilabdázó, sportvezető
1924. Vekerdi László Széchenyi- és Jó-

zsef Attila-díjas irodalom-, tudománytör-
ténész 

1937. Szabó-Sipos Tamás rajzfilmrendező

Július 21-én halt meg
1456. Dugovics Titusz katona, hősi várvédő
1796. Rober Burns skót költő
1848. Kőszeghi-Mártony Károly építő-

mérnök, hadmérnök, a sűrített levegős lég-
zőkészülék és a gulyáságyú feltalálója

1870. Josef Strauss osztrák építész, zene-
szerző, karmester, id. Johann Strauss fia

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (július 18–24. között) 
a következő filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 38. szám): ma 19 órától, 
szombaton 18, 20, illetve vasárnap 15 és 
18 órától a Végső állomás című filmet, hol-
nap 19 órától, szombaton 15 és vasárnap 
17 órától az Avatart láthatják a mozira-
jongók. A Shrek 2 című filmet szombaton 
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 te-
lefonszámokon. Érdeklődni a program3d@ 
yahoo.ro e-mail címen lehet.

a nap vicce

Bemegy egy nő a börtönbe, és azt mondja 
az igazgatónak: 

– Tessék mondani, nem kaphatna a fér-
jem kicsit könnyebb munkát? 

– Szóval ön úgy gondolja, hogy a bélyeg-
ragasztás túl fáradságos? 

– Bélyegragasztás? Érdekes, nekem azt 
mondta, hogy alagutat ás.

Hírszerkesztő: márk boglárka

programajánló

Botár László kiállítása
Botár László csíkszeredai képzőmű-

vész Védett gesztusok című kiállítását hol-
nap 18 órától az egri Templom-Galériában 
(Trinitárius u. 5. sz.) nyitják meg. A kiállítást 
méltatja dr. Erőss István tanszékvezető, egye-
temi docens. Köszöntőbeszédet mond Rázsi 
Botond, Eger Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere és Mészárosné Pusztai Éva, az Egri 
Kulturális és Művészeti Központ igazgatója. 
A tárlat július 22.− augusztus 22. között láto-
gatható. A megnyitón közreműködik Gonga 
László zongorista-előadóművész és Báder 
Ernő primás-előadóművész. A kiállítást a 
Egri Kulturális és Művészeti Központ szerve-
zi, társszervező Hargita Megye Tanácsa és a 
Hargita Megyei Kulturális Központ.

Szent Anna-tó Fesztivál
Vasárnap kezdődik a Szent Anna-tó Fesz-

tivál, amelynek már több mint 20 éves hagyo-
mánya van. A fesztivál, amelyet európai uniós 
forrásokból finanszíroznak a helyi hagyomá-
nyokat és értékeket kelti életre, ekképpen nyi-
tást jelent az országos turizmus fejlesztésében. 
Az egész napos programsorozat a helyi kultúra 
értékeit eleveníti fel, felhívja a fiatalok figyel-
mét a zenei értékekre, néptáncra, a gasztronó-
miai és sporthagyományokra, de legendákra és 
ősrégi szokásokra is. A rendezvény program-
jában szerepel: evezőverseny, fegyverbemuta-
tó, néptáncelőadás (kalotaszegi, szilágysági, 
küküllőmenti), fúvós zenekari fellépés, vala-
mint nép- és könnyűzenei koncertek. 

Kerékpáron az autonómiáért
Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) csíkszéki 

szervezete csatlakozik az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) kezdeményezéséhez, a 
négynapos háromszéki biciklitúrához, amely-
nek résztvevői körbejárják Háromszék számos 
települését, ezzel is hirdetve az önrendelkezés 
fontosságát, majd péntek délután érkeznek a 
Tusványosi Szabadegye temre. A csíkszeredai 
kerékpározók július 22-én, pénteken 9.30-
kor indulnak a Szabadság térről, és egészen a 
Sepszibükszád előtti Csíki Határ Fogadó parko-
lójáig kerekeznek, ahol bevárják a Háromszékről 
érkezőket, majd együtt mennek a célállomásig. A 
Szabadság téri gyülekező 9 órakor lesz.

Mesehetes-koncert
A Mesehetes, ismert rajzfilmslágereket fel-

dolgozó, a gyerekközönséget megcélzó zene-
kar lép fel holnap fél 11-től a Tusványosi Nyári 
Szabadegyetem MTT sátrában. Repertoárjuk 
főként a leghíresebb magyar rajzfilmek zenéit 
tartalmazza, néhány Walt Disney-sláger ma-
gyar változatával megtűzdelve. Az ismert dalla-
mok jazz, blues, funk, rock, bossanova, reggae 
és egyéb stílusok ötvözésében ismerhetők fel.

Biciklis túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület ezen a hétvégén, július 24-én, vasár-
nap kerékpáros túrát szervez Madicsafürdőre, 
amelyre minden érdeklődőt szívesen várnak. 
A túra útvonala: Csíkszereda–Csík karc-
falva–Madicsafürdő–Csíkszereda. Az indu-
lás vasárnap délelőtt 9 órakor lesz a Vákár 
Lajos Műjégpálya épülete elől. A túrán csak 
előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Jelentkezni szombat este 21 óráig lehet a 
0754–650854-es telefonszámon.  
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– Hová rohansz, Béla? 
– Anyósom vendégségbe érkezett hozzánk. 

– És ezért sietsz haza?
– Haza? Nem látod, hogy otthonról jövök?

www.parapista.com

para

Fotókiállítás Székelyudvarhelyen

Természetfotók nemzeti parkokról

Július 28-ig, csütörtökig látogatható még 
a székelyudvarhelyi Művelődési Ház 
koncerttermében a Varázslatos Ma-

gyarország című természetfotó-kiállítás. A 
Varázslatos Magyarország Természetfotó 
Nonprofit Kft. egy fiatal természetfotós kez-
deményezés a magyar természetfotózás és 
Nemzeti Parkok bemutatására és népszerű-
sítésére. A vállalat egy igazi természetimádó 
ember – Gaál Péter – álmaként jött létre. 

A Varázslatos Magyarország alapötlete 
2009-ben körvonalazódott, és 2009 végén, 
2010 elején vált valóra az álom, és a rengeteg 
befektetett munka meghozta gyümölcsét.

A nonprofit szervezet ezentúl min-
den évben kiírja a Varázslatos Magyaror-
szág természetfotós pályázatát, amelynek 
alapvető célja, hogy népszerűsítse az or-
szág nemzeti parkjai által őrzött örökség 

adottságait természeti szépségeit. Az első, 
2010-es fotópályázat anyagából készült, 
diaporáma-vetítéssel és könyvbemutatóval 
egybekötött tárlatot Budapesten, a Termé-
szettudományi Múzeumban mutatták be 
először, majd az Exposia Alkotócsoport 
meghívására jutott el Erdélybe, egyetlen 
helyszínként Székelyudvarhelyre.

A Gyilkostói Sokadalom 
idén július 25-én, vasár-
nap, Szent Kristóf nap-

ján lesz. A kápolna búcsúja után 
a színpadon elkezdődnek a mű-
sorok. A programok a népzene, 
a néphagyományok nyelvén mi-
nél több embert megszólítanak. 
Lesz népzene- és néptáncgála, 
magyar nóta, jazz-folk-koncert 
és hagyományos moldvai népzene. A soka-
dalom díszvendége a szászcsávási Nadara 

együttest – annak ellenére, hogy 
Hollandiában, Franciaországban 
nagy népszerűségnek örvend, 
felléptek a Cannes-i filmfesztivál 
megnyitóján is – Erdélyben keve-
sen ismerik. Az esti táncházban a 
fellépő népi zenekarok húzzák 
a talpalávalót. Az évek során jól 
működő kísérőrendezvényekre 
is lehet számítani. Huszártábor, 

Kerekkő-túra, főzőverseny, kézművesvásár 
is szerepel a programban.

Gyilkostói sokadalom


