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Kedd
Az év 207. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 158. Napnyugta ma 21.14-kor, 
napkelte holnap 6.05-kor.

Isten éltesse
Anna és Joakim nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A héber eredetű Anna jelentése: kegyelem, 

Isten kegyelme, kellem, báj, kecsesség. A szintén 
héber eredetű Joakim jelentése: Jahve felemel.

Július 26-án történt
1564. A magyar trónra lépett I. Miksa 

Habsburg-házi magyar király – II. Miksa né-
ven német-római császár.

1825. Megrendezték az első balatonfüre-
di Anna bált.

1870. Münchenben bemutatták Wagner 
A walkűr című művét.

1908. Megalapították az FBI-t.
1945. Lemondott Winston Churchill 

Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Július 26-án született
1678. I. József (Habsburg) német-római 

császár, magyar király
1791. Franz Xaver Mozart osztrák zene-

szerző, Wolfgang Amadeus Mozart fia
1856. George Bernard Shaw ír származá-

sú angol Nobel-díjas drámaíró
1921. Molnár Tibor Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színész
1930. Békés Rita Jászai-díjas színésznő

Július 26-án halt meg
1506. Candale-i Anna magyar királyné 

Budán
1864. Fáy András magyar író, politikus
1925. Eva Perón, Juan Domingo Perón 

argentin elnök felesége
1967. Füst Milán író, költő, drámaíró, 

esztéta

idősek és gyermekek jogairól

A Marosvásárhelyi Rádió holnap délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Me-
gyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvé-
delmi Főigazgatóság végrehajtó igazgatója, 
Schmidt Loránd, aki az idős személyek és a 
gyermekek szociális gondozásával kapcso-
latos kérdésekre válaszol. A műsor telefon-
számai: 0265–307777 vagy 0365–424433, 
SMS-szám 0755–044519, e-mail címe: 
mibensegithetunk@radiomures.ro. Műsorve
zető: Agyagási Levente. Az érintettek kérdé-
seiket feltehetik interneten is a Marosvásár-
helyi Rádió www.radiomures.ro honlapján, a 
Miben segíthetünk? címszó alatt.

a nap vicce

A skóciai egyetemen egy skót fiú búcsú-
zik a barátaitól, évfolyamtársaitól.

– Isten veletek, fiúk – mondja szomorúan 
–, én abbahagyom a tanulást.

– De hát miért? – kérdezik társai.
– Az apám örökölt egy órát, és most azt 

akarja, hogy órásmester legyek.

programajánló

Könyvbemutató
A Hargita Megyei Mediátorok Egyesüle-

te A mediálás. Oxigén az üzleti életnek című 
könyv bemutatóját tartja holnap 14 órától 
Hargita Megye Tanácsának márványtermé-
ben. A könyv szerzői: drd. Alina Gorghiu, 
egyetemi adjunktus, ügyvéd; dr. Nicolae 
Bogdan Codruţ Stănescu; drd. Manuela 
Sîrbu, egyetemi adjunktus, ügyvéd; Mihai 
Munteanu és Ion Dedu. A könyvbemutató 
két és fél órás programot ölel fel, amely fő-
ként neves előadók prezentációiból fog állni.

EMI-tábor
Az Erdélyi Magyar Ifjak idén nyáron is 

megszervezi nagyszabásúnak szánt rendez-
vényét, a VII. EMI-tábort. A tábor céljai: 
az együttlét, összefogni az egészséges nem-
zeti öntudattal rendelkező, történelmünk, 
kultúránk, a közéleti eseményeink iránt 
érdeklődő Kárpát-medencei ifjúságot egy 
lazább nyári rendezvény keretében; a ne
velés: a tábor programja, műhelyei segítsé-
gével; a szórakozás: koncertek, változatos 
szabadidős tevékenységek. Az idei évben 
a szervezők ismét igyekeznek bővíteni a 
tábor programkínálatát, hogy augusztus 
10–14. között mindenki megtalálja a szá-
mára leginkább tetsző programot. Kiemelt 
helyen szerepel majd a programkínálatban 
a népesedés kérdése, amely a közelgő nép-
számlálás miatt egyre aktuálisabbá válik, 
de a tábor ismeretterjesztő és szórakoztató 
feladatán kívül igyekszik egy nemzetpoliti-
kai műhellyé is válni. Céljuk már nemcsak 
a Kárpát-medencei magyarság életének 
elemzése, de alakítása is. A VII. EMI-tá-
borba ellátogatók ismételten több száz elő-
adóval találkozhatnak, de a zenei színpad 
is teljes üzemmódban fog működni, jól 
ismert zenekarok közreműködésével. Az 
idei táborba a napi belépő ára: 21 lej, míg 
az egész rendezvényre szóló jegy ára: 93 lej. 
Tizennégy éven aluliaknak a belépő árának 
felét kell fizetni, míg a hét évnél fiatalab-
baknak ingyenes a táborozás.

Erdélyi Gitártábor
Csíkszereda mellett, a zsögödfürdői 

Cari-tábor ad otthont a IX. Erdélyi Gi-
tártábornak, amely jövő héten hétfőn kez-
dődik. Barátságos szobák, napi 3 étkezés, 
zeneelmélet, hang- és stúdiótechnikai ok-
tatás, hangszeroktatás, koncertek és hatal-
mas bulik ígérkeznek. A tábor lényege a 
színvonalas gitároktatás. Ugyanakkor, mint 
minden fiataloknak szóló rendezvényen, 
nagyon fontos a kötetlen hangulat. A részt-
vevők gyarapíthatják gitártudásukat, szak-
mai tapasztalatot szerezhetnek a délelőtti és 
délutáni kurzusok, szemináriumok, illetve 
este a táborban rendezett élő koncertek és 
vetítések folyamán. Emellett alkalmuk nyí-
lik új kapcsolatokat kialakítani, szórakozni. 
Mindenki ízlésének és tudászintjének meg-
felelően tanulhat rockot, bluest, jazzt, klasz-
szikus- vagy basszusgitárt. A táborba bárki 
jelentkezhet, aki a tábor kezdetéig betölti 
14. életévét. Az oktatás és a műhelymun-
ka magyar, igény esetén román vagy angol 
nyelven folyik. A tábori részvételt pályázat 
útján lehet elnyerni.
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– Meg tudná mondani, hogy nézett ki az a férfi, aki megtámadta önt?
– Persze, neki is éppen azt kezdtem el ecsetelni, mielőtt rám rontott.

www.parapista.com
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Tartalmas programok idén is

Míves Emberek Sokadalma

A székelyudvarhelyi Székely Tá-
madt Várban idén is megrendezik 
a Míves Emberek Sokadalmát, 

amelynek megnyitója 2011. július 29-én, 
pénteken 16 órakor lesz. A háromnapos 
rendezvény július 29–31. között zajlik, gaz-
dag programkínálattal: lesz fúvósok, dobo-
sok, hagyományőrző együttesek felvonu-
lása a Márton Áron térről, népművészeti 
és iparművészeti kiállítás, azon belül mes-
terség-bemutatók és vásár, cigány táncház 
gyerekeknek, felnőtteknek – a táncházban 
az együttesben szereplő gyerekek bemutat-
ják és megtanítják a cigánytáncok lépéseit 
az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek. 
Ezekenkívül lesz főzőverseny, ólomüveg-ké-
szítő műhely, amatőr színjátszás, valamint a 

Romano Glaszo együttes feldolgozásában 
magyarországi, spanyol, balkán, orosz és 
román népdalokat, táncokat ismerhetnek 
meg az érdeklődők. Érdekesség, hogy a da-
lok magyar, cigány, beás, spanyol és angol 
nyelven szólalnak majd meg.

Idén Kászonaltízen, Tiszástőn rendezik 
meg a holnap kezdődő Minimum Partyt, 
és augusztus 7-ig tart. A szervezők elve, 

hogy a változó világunkban egyik leggyakrab-
ban elhangzó kifejezést, a stresszt a művészet-
hez kapcsolják, elkerülve a felkínálkozó csap-
dát, hogy a művészet provokatív, polgárpuk-
kasztó jellegének feszegetésébe süllyedjenek. 
Idén a művészi formanyelv (jel) és az érzelmek 
viszonyával vagy annak hiányával szeretnének 
foglalkozni a táborban. Az érzelmekről beszé-
lő művészi jelrendszer absztrakció, a művé-
szi nyelvvel szemben támadt érzelmek pedig 
frusztrációt jelentenek. A művészek nem 
tudnak az érzelmekről beszélni, ez a terület a 

giccs, a szubkultúrák világa, és a közönség nem 
érti a kortárs művészet jelrendszerét. Ehhez 
nyújtanak segítséget a programok: fotós-, épí-
tész-, kísérleti színház-, filozófiai műhelyek. 

Minimum Party Alkotótábor


