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Szerda
Az év 208. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 157. Napnyugta ma 21.13-kor, 
napkelte holnap 6.06-kor.

Isten éltesse
Liliána és Olga nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A latin–olasz eredetű Liliána jelentése: li

liom. A német–orosz eredetű Olga jelentése: 
megszentelt, egészséges, boldog.

Július 27-én történt
1657. I. Lipót német-római császárt ma-

gyar királlyá koronázzák.
1944. A brit és amerikai légierő pusztí-

tó bombatámadása a csepeli Weiss Manfréd 
Művek ellen.

1949. Az első sikeres szovjet atomrob-
bantás.

1526. Az Alapi György bán vezette vár-
védők  feladják Pétervárad várát a török túl-
erővel szemben.

Július 27-én született
1775. Brunszvik Teréz pedagógus, az első 

magyarországi óvoda alapítója
1824. ifj.Alexandre Dumas, születési nevén 

Dumas Davy de la Pailleterie francia regényíró
1877. Dohnányi Ernő Kossuth-díjas zon-

goraművész, zeneszerző, karmester
1907. Sárdy János színész, operaénekes
1848. Báró Eötvös Loránd magyar fizi-

kus, miniszter

Július 27-én halt meg
1932. Gizella osztrák főhercegnő, magyar 

és cseh királyi hercegnő, I. Ferenc József és 
Erzsébet királyné legidősebb leánya

1967. Blattner Géza magyar festőművész, 
grafikus, bábművész

1989. Szirtes Ádám magyar színművész, 
Jászai- és Kossuth-díjas, érdemes művész 

idősek és gyermekek jogairól

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed 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

Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
– Móricka te mit rajzoltál?
– Egy tehenet ami a mezőn legel.
– Na de Móricka, teljesen üres a papírod, 

hol van itt a tehén?
– Az előbb mondtam: elment a mezőre 

legelni!

programajánló

Filmtett-tábor
Holnap rajtol az idei Filmtett-tábor tizedik 

kiadása. A tábor helyszíne idén Sepsibesenyő. 
Augusztus 7-éig várhatóan 4 kisjátékfilm és 8 
animációs film fog elkészülni, amelyeket az au-
gusztus 6-ai esti nyilvános vetítésen fognak be-
mutatni. Csoportvezetőként ott lesznek: Dyga 
Zsombor rendező, Anger Zsolt színművész, Bá-
lint Arthur operatőr, Patrovits Tamás és Bertóti 
Attila animációs filmrendezők, Czakó Judit 
Arany Olló-díjas vágó, Zányi Tamás és Várhegyi 
Rudolf hangmérnökök, Pápai Zsolt filmkritikus, 
a Metropolis szerkesztője, egyetemi tanár, Durst 
György Arany Pálma-díjas producer és Boros 
Melinda gyártásvezető. A májusi pályázat alap-
ján bekerült táborlakók többsége erdélyi, a töb-
biek Magyarországról érkeznek.

Kárpát-medencei Háló Tábor
A Kárpát-medence több országából érkező, 

a keresztény értékrend, a nemzeti és európai 
kultúra felé nyitott embereket fogadják, a Kár-
pát-medencei Háló Táborban Marosfőn július 
31. és augusztus 7. között. Egy héten keresztül 
lelki, szellemi, kulturális és sportprogramok 
keretében az érett, társadalmáért felelős keresz-
tény ember kiművelését segítjük. A tematikus 
előadások, a lelkiség, a kultúra, a baráti együtt-
lét eszközei segítik a tábor céljainak megvaló-
sulását. A táborba 400 fő érkezését várják, öt 
országból. A tábor öt altáborral fog működni, 
hogy minden korosztály az ő igényeinek meg-
felelően fejlődhessen az értékek irányába: fel-
nőtt, ifi, tini, kisiskolás és óvodás altábor. Az 
altáborok működése azért is fontos, hogy a csa-
ládok együtt fejlődhessenek és részesüljenek a 
közös élményekben.

Mesterségek hete
Az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszéki szerve-

zete idén is megrendezi a hagyományossá vált 
Honfoglaláskori Mesterségek Hetének hatodik 
kiadását. A rendezvényen általános iskolás korú 
gyerekek számára tartanak kézműves-foglalko-
zásokat tapasztalt előadók, mesterek és lelkes 
fiatalok segítségével. A résztvevők többek kö-
zött elsajátíthatják a nemezelés, az agyagozás, 
a szövés, bőrmegmunkálás elemeit, mondákon 
keresztül ismerhetik meg a honfoglalás történe-
tét, tapasztalatokat gyűjthetnek az akkor űzött 
mesterségekről, a nomád életmód sajátosságai-
ról, a jurtabeli életről. A rendezvény ma kezdő-
dik és szombatig tart a Jégpálya negyedi strand 
hátsó udvarán. A részvétel ingyenes, viszont a 
belépéshez strandbelépőt kell váltani.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (július 25–31.) között a kö-
vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 
38. szám): pénteken 19 órától, szombaton 15 
órától, vasárnap 17 órától az Avatart, ma és hol-
nap 19 órától, szombaton 18, illetve 20 órától, 
vasárnap 15, illetve 20 órától a Narnia krónikái 
3. részét láthatják a mozirajongók. A Shrek 2. 
című filmet szombaton 10 órától és vasárnap 12 
órától vetítik. A Toy Story 3. részét szombaton 
12 órától, valamint vasárnap 10 órától tekint-
hetik meg. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. Érdeklődni 
a program3d@yahoo.com e-mail címen lehet. 
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– Adj kölcsön száz lejt, Lala!
– Aztán mikor adod vissza?
– Rongyos száz lejért még jósoljak is neked?!

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Dr. Györfi András: Kalandos fizika

Részecskefizika, relativitás-
elméletek, kvantumme-
chanika és húrelmélet 

– megannyi ijesztően hangzó 
kifejezés a középiskolások – és 
szüleik – többsége számára. 
Dr. Györfi András azonban ér-
dekessé, közérthetővé teszi eze-
ket a fogalmakat azáltal, hogy a 
modern fizika kihívásaival egy 
kora középkori viking portya 
kalandjai révén szembesíti az 
olvasót. A szerző belgyógyász főorvos, a 
fizikával azonban nem műkedvelő szinten 
foglalkozik: szabadalmaztatott egy olyan új 
eljárást, amely lehetővé teszi a mesterséges 

intelligenciának az orvosi diag-
nosztikában való alkalmazását. 

A könyv terjedelme 152 
oldal Ára: 54 lej. Megvásárol-
ható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 
Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 
4. Pf. 140, jud. Harghita. Tel./
fax: 0266–371036, 0745–
005544, e-mail: konyvkiado@

pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB0152007505270001. Pos-
tai rendelésnél, kérjük, küldje el személyi 
számát (CNP) és telefonszámát is.

Nemrég nyitották meg a gyer gyó szent-
miklósi Tarisznyás Márton Múze-
umban Páll Etelka Székely festékesek 

című kiállítását, ahol tizenhat természetes 
anyagból készült, hagyományos, székely min-
tákkal díszített alkotását tekinthetik meg az 
érdeklődők, egészen október végéig.

A kiállított szőttesek a múzeum tex tíl-
házában készültek, ahol a szőni vágyók első 
kézből, tapasztalt, idős asszonyoktól leshetik 
el ennek a régi mesterségnek a csínját-bínját. 
A kiállított festékesek nagy részét Portik Er-
zsébet szőtte, a többit Páll Etelka és Benedek 
Kati. A festékes természetes növényekkel fes-
tett gyapjúfonalból, kézzel szőtt, geometriai 
formákkal díszített hagyományos textília. Páll 
Etelka a növényi festést idősebbektől tanul-
ta, ezt két forrással egészítette ki: különböző 

romániai és magyarországi múzeumokban, 
könyvtárakban kutatott. Korábbi, igen alapos 
gyógynövényismereteire támaszkodva, festő-
növényeket gyűjtött, és azokat próbálgatva 
bővítette saját festékes színskáláját.

Páll Etelka – Székely festékesek


