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

pok száma 156. Napnyugta ma 21.11-kor, 
napkelte holnap 6.07-kor.

Isten éltesse 
Szabolcs és Ada nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Szabolcs jelentése: 

(meg)szab (megállapít értelemben), a héber 
eredetű Ada jelentése: felékesített, szép.

Július 28-án történt
1540. VIII. Henrik feleségül vette Catherine 

Howard-ot. Ő lett az ötödik felesége.
1794. Maximilien Robespierre-t kivégezték.
1821. Peru elszakadt Spanyolországtól, és 

kikiáltotta függetlenségét.
1914. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

hadat üzent Szerbiának, ezzel megkezdődött 
az első világháború.

Július 28-án született
1903. Megyeri Sári író, költő, színésznő
1913. Szőllősy Klára József Attila-díjas 

író, műfordító
1936. Székely Magda József Attila-díjas 

költő, műfordító
1925. Klein György/Georg Klein magyar 

származású svéd sejtbiológus, immunológus, 
esszéíró, az MTA tagja

Július 28-án halt meg
1741. Antonio Lucio Vivaldi olasz zene-

szerző, hegedűművész
1750. Johann Sebastian Bach német ze-

neszerző
1907. Törley József pezsgőgyáros, magyar 

iparmágnás

újra látogatható a könyvtár

Augusztus 1-jétől várják a könyvtárhasz-
nálókat a Kájoni János Megyei Könyvtár 
új helyre költözött részlegei. Csíkszereda 
városházának épületében, felújított termek-
ben nyitja meg közönségszolgálatát a Mikó-
várból elköltözött három könyvtári részleg: a 
gyermekkönyvtár, a dokumentációs részleg, 
valamint a művészeti–történelmi részleg. Az 
épület földszintjén található könyvtári rész-
legeket az olvasók, könyvtárhasználók a vá-
rosháza főbejáratán át érhetik el. A részlegek 
közönségszolgálati programja: a gyermek-
könyvtár és a művészeti–történelmi részleg 
hétfőtől péntekig 9–17 óra között látogatha-
tó. A dokumentációs részleg, amelynek gyűj-
teményei helyben tanulmányozhatók, hétfő-
től péntekig, 8–16 óra között látogatható. 
A városháza épületében működő könyvtári 
részlegek a következő telefonszámon hívha-
tók: 0266–312104.

a nap vicce

Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medvegyerekhez:
– Nem szégyelled magad? Mutatkozz be 

a vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
– Bocs...

programajánló

Fotó- és festészeti kiállítás
Miklós István (Indián) csíkszeredai festő-

művész és Molnár Attila szintén csíkszeredai 
fotóművész Tájrendezés címmel fotó- és festé-
szeti kiállítását nyitják meg ma este 8 órakor a 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A meg-
nyitóbeszédet Szabó Károly, a könyvtár igazgató-
ja tartja. A kiállítás augusztus 12-éig látogatható.

Jöjjön velünk!
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület, mint a harminckettedik éve útjára 
indult Jöjjön velünk! elnevezésű túramozgalom 
utódjaként létrejött civil szervezet, ezen a hétvé-
gén, július 31-én, vasárnap emléktúrát szervez, 
amelyre minden egykori és mostani természet-
barátot szívesen vár. A túra útvonala Csíkszere-
da – Havasútja – Vargák-pusztája – agyagfalvi 
borvízforrás – Csíkszereda. A túra vasárnap 
reggel 9-kor indul a készruhagyár melletti piac-
térről. Érdeklődni szombat este 21 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.

Petőfi-megemlékezés
Székelykeresztúr város közösen a székely-

földi megyékkel 2011. július 31-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel megemlékezést szervez 
Petőfi Sándor költő halálának és a fehéregy-
házi csatának 162. évfordulójára. Az ünnepi 
program délelőtt 11 órakor kezdődik istentisz-
telettel, délután 5 órakor megkoszorúzzák a 
Szabadság téren található Petőfi Sándor-szob-
rot, ahonnan a résztvevők átvonulnak a Gyár-
fás-kúriához. Itt Bem József szobrához és Petőfi 
körtefájához helyezik el a kegyelet virágait, 
majd helyi iskolások tartanak ünnepi előadást, 
illetve a Székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 
1895 című művét adja elő. Az ünnepi program 
a Molnár István Múzeumban Siposné Szász 
Mária Erdélyi varrottasok című kiállításának 
megnyitójával zárul.

doktori ösztöndíj – pályázat

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt 
pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a 
magyarországi felsőoktatási intézmények állami-
lag támogatott doktori képzésében történő rész-
vételre román állampolgárságú, magyar nemzeti-
ségű személyek számára, akik a 2011. évi doktori 
felvételi eljárásban nappali tagozatos képzésre 
jelentkeztek, és a felsőoktatási intézmény rang-
sorolása aéapján a költségtérítéses PhD/DLA 
képzésre kerültek besorolásra. Pályázhat minden 
olyan román állampolgárságú magyar nemzeti-
ségű személy, aki 2011-ben valamely magyaror-
szági felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
PhD/DLA képzésére jelentkezett, de csak a 
költségtérítéses képzésre került besorolásra. Pá-
lyázni az Országos Magyar Diákszövetség Agora 
Információs Központjánál beszerezhető és az 
internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-
intezet.hu, www.omdsz.ro) is letölthető pályá-
zati adatlapon lehet. A pályázatok beadásának és 
postai beérkezésének határideje: 2011. augusz-
tus 1., 16.00 óra. Hiánypótlásra augusztus 5-én 
12.00 óráig van lehetőség. A pozítiv elbírálásban 
részesülő pályázó nem kell tandíjat fizessen és 93 
555 forint/hónap ösztöndíjban részesül doktori 
tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hóna-
pos) időtartama alatt.
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– Hölgyem, ön nagyon szép lehetett valamikor húszéves korában.
– Szemtelen alak! Most vagyok tizennyolc!

 www.parapista.com

para

Változatos programkínálat

Csíkkozmási falunapok

Tizenegyedik alkalommal szervezik 
meg a Csíkkozmási falunapokat 
ezen a hétvégén. A holnap kezdő-

dő és vasárnapig tartó rendezvénysorozat 
változatos programokat kínál minden ér-
deklődő számára függetlenül attól, hogy 
kozmásiak, elszármazottak vagy csak ven-
dégként kívánnak részt venni az ünnep-
számba menő falunapokon. A holnapi első 
nap a sportról fog szólni, gyerekvetélkedők 
lesznek 14 órától a sportpályán, 18 órától 
labdarúgó-mérkőzésen drukkolhatnak az 
ér deklődők. Szombaton 9-től tűzoltóver-
seny lesz szintén a sportpályán, majd ugyan-
ott 14 órától fogathajó verseny. Vasár nap 
fúvószenekari fellépéssel kezdődik a nap, 
majd szentmisét tartanak, azt követően az 

1848–1849-es forradalom és szabadság-
harc nyergestetői csatájára emlékeznek ün-
nepi beszédekkel.

A falunapok néptáncosok fellépésével, 
kozmási és műkedvelő zenészek előadásával 

A Pityókafesztivál törté-
nete 2001-re vezethe-
tő vissza. A rendez-

vény kitalálói és szervezői a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hi-
vatal által működtetett Csík-In-
fo turisztikai információs iroda 
mun katársai. A környék gaszt-
ronómiai különlegességeként 
nyilvántartott burgonya – helyi 
nyelvjárással pityóka – tisztele-
tére létrehozott rendezvény év-
ről évre több résztvevőt mozgat 
meg olyannyira, hogy a Csík-
szeredai Városnapok programkeretéből ma 
már nem hiányozhat a finom krumplibogrács 
illata a központi parkban elhelyezett tűzhe-

lyek felől. Pár év alatt a rendez-
vény amolyan „identitáserő-
sítő”, turistacsalogató jelleget 
öltött, kétségkívül a környék 
„kulináris csúcseseménye” lett. 
A Pityókafesztivál célja tovább-
ra is ugyanaz: kikapcsolódás, 
hagyományápolás és -teremtés, 
valamint annak a bemutatása, 
hogy a sokszor méltatlanul a 
mindennapok konyhai vele-
járójaként kezelt pityókából 
milyen különleges finomságo-
kat lehet készíteni. A verseny a 

városnapok alatt, augusztus 6-án, szombaton 
délelőtt zajlik. Profi és amatőr kategóriában 
egyaránt eredményt hirdetnek.

Pityókafesztivál


