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Szerda
Az év 229. napja, a hátralévő napok szá-

ma 136. Napnyugta ma 20.41-kor, napkelte 
holnap 6.32-kor. 

Isten éltesse 
Jácint nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Jácint jelentése a 

virág neve.

Augusztus 17-én történt
1487. Mátyás király elfoglalta Bécsúj-

helyet.
1599. VIII. Kelemen pápa felbontja Bá-

thory Zsigmond erdélyi fejedelem és Mária 
Krisztierna Habsburg-főhercegnő házasságát.

1915. Charles F. Kettering feltalálta az 
elektromos automobil önindítót.

1919. Letartóztatták Stromfeld Aurélt.
1932. Átadják az első magyarországi vil-

lamosított vasútvonalat. A Budapest–He-
gyeshalom útvonalon a Kandó-féle villany-
mozdony közlekedik.

Augusztus 17-én született
1686. Nicola Porpora itáliai zeneszerző, 

barokk operák alkotója
1887. IV. Károly magyar és cseh király, 

I. Károly néven osztrák császár
1820. Noszlopy Gáspár honvéd őrnagy, 

kormánybiztos, az 1848–49-es szabadság-
harcot követő függetlenségi szervezkedések 
egyik vezetője és vértanúja

1913. Kurnik Ernő agrármérnök, nö-
vénynemesítő, az MTA tagja

Augusztus 17-én halt meg
1657. Robert Blake brit admirális
1929. Benedek Elek magyar író, meseíró
1979. Kesztyűs Loránd orvos, immuno-

lógus, az MTA tagja, a magyarországi immu-
nológia úttörő jelentőségű alakja

2008. Rédei Károly nyelvész, finnugrista, 
a Bécsi Egyetem professzora, az MTA tagja

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (augusztus 16–21. között) 
a következő 3D-s filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pető-
fi Sándor utca 38. szám): pénteken 19 órától, 
szombaton 15, vasárnap 17 órától az Avatart, 
ma és holnap 19 órától a Final destination című 
filmet. A Shrek 2. című mesefilmet szombaton 
10, vasárnap 12 órától vetítik, a Toy Storyt pe-
dig szombaton 12 órától és vasárnap 10 órától. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. Érdeklődni a 
program3d@yahoo.com e-mail címen lehet.

a nap vicce

Bemegy az indián a hivatalba:
– Szeretném megváltoztatni a nevem.
– Miért?
– Mert hosszú.
– Mi a maga neve?
– Messzeszálló Színaranynyílvessző Mely 

Mindig Célba Talál.
– És mire szeretné megváltoztatni?
– Zutty.

programajánló

Székelyföld Galéria
A Székelyföld augusztusi kiadványá-

nak bemutatójára várják az érdeklődőket 
a szerkesztők. A bemutatót ma tartják 
18 órától a Székelyföld Galériában (Tu-
dor Vladimirescu utca 5-ös szám alatt). 
A bemutató meghívottja Novák Károly 
Eduárd kerékpározó, akivel Dobos László 
beszélget. 

Táborok a KALOT-nál
A KALOT Egyesület 2011. szep-

tember 7–11. között a Kovászna megyei 
Rétyi nyír közelében tábort szervez fia-
taloknak és felnőtteknek. A szervezők a 
fotó-videó altáborban várják mindazon 
érdeklődőket (amatőr fotósokat és vide-
ósokat), akik szakemberek segítségével 
intenzív elméleti és gyakorlati képzésben 
szeretnének részesülni. Az angol és német 
altáborokban intenzív társalgási szintű 
nyelvgyakorlásra nyílik lehetőség. A tá-
bor alatt gyerekfelügyeletet vállalnak, így 
családok számára is ideális kikapcsolódási 
és tanulási lehetőséget kínálnak. A tábort 
Hargita Megyei Ifjúsági és Sport Igazga-
tósága támogatja. Bővebb információk a 
www.kalot.ro honlapon találhatók. Ér-
deklődni és jelentkezni a 0745–559673-
as telefonszámon és az iroda@kalot.ro 
e-mail címen lehet.

IV. kalibáskői olvasótábor
A Székelyudvarhelyi Városi Könyv-

tár és a Bibliofil Alapítvány augusztus 
22. és 26. között negyedik alkalommal 
szervezi meg a kalibáskői olvasótábort 
Országépítők címmel, melyre szeretettel 
várja az udvarhelyszéki tanulók jelentke-
zését. A nyári szünidő végén XVII–XX. 
századi erdélyi írók alkotásain keresztül ve-
zetik vissza a táborban résztvevő diákokat 
a szünidő alatt esetlegesen kimaradt olva-
sáshoz. A kiválasztott szövegek sgítségével 
a táborozók felfrissíthetik, elmélyíthetik és 
bővíthetik a szülőföldjükkel kapcsolatos, 
történelmi, társadalmi, természeti ismere-
teiket. Az idei tábor során 15 gyermek szá-
mára biztosítanak támogatott táborozási 
lehetőséget, de Udvarhelyszékről csupán 
5 gyermeket áll módukban fogadni, ezért 
a jelentkezőknek pályázniuk kell a helyek-
re. A táborozók többi részét Tusnádról 
és Lábnyikról hívják, mert a tábor céljai 
közé tartozik a különböző települések kö-
zötti kapcsolatok építése is. Pályázási fel-
tételek: A pályázaton részt vehet minden 
Udvarhelyszéki V–VIII. osztályos tanuló. 
2. A szülőföldről írott fogalmazással lehet 
pályázni, amely mellé csatolni kell az ellen-
őrző azon oldalát, amelyen fel van tüntetve 
a pályázó magyar nyelv és irodalomból el-
ért idei eredménye. Csatolni kell továbbá a 
pályázó és annak családjának elérhetőségét 
is. 3. A pályázatokat a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtárban kell leadni augusztus 
18-ig. 4. Az olvasótáboron való részvételi 
díj 50 lej. Az érdeklődők további informá-
ciókat a Székelyudvarhelyi Városi Könyv-
tárban, a 0266–218332-es telefonszámon, 
illetve a biblioudv@yahoo.com e-mail cí-
men kérhetnek.
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– Csaknem azért szakítottál a menyasszonyoddal, mert szemüveges lett?
– Ő szakított velem, amikor feltette a szemüvegét.

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Olosz Lajos: Könyörtelen mesék

Olosz Lajos látja el a 
dél-erdélyi Déli Hír-
lap főszerkesztői fel-

adatkörét a bécsi döntést köve-
tően. Ez az egyetlen „központi 
napilapja” a Romániához csa-
tolt dél-erdélyi magyaroknak. 
Olosz Lajos oly korban köl-
tött, amikor a vers a borzalmas 
idők túléléséhez adott erőt, s 
ez nemcsak a két világháború 
közötti időre, de az épülő szo-
cializmus éveire is vonatkozik. A túlélést 
pedig a szépséghez, az antik kultúrához való 
menekülés biztosította a leginkább. Olosz 
Lajos összes verseinek kiadása csak ezzel a 

kötettel történt meg, amelynek 
előszavát Pomogáts Béla írta.

A könyv terjedelme 324 
oldal, ára: 15 lej. Megvásárol-
ható a Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó üzleteiben, illetve meg-
rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 
Mi ercurea Ci uc, str. Petőfi nr. 
4., Pf. 140, jud. Harghita. Tel./
fax: 0266–371036, 0745–
005544, e-mail: konyvkiado@

pallasakademia.ro. Folyószámlaszám: BCR 
– RO46RNCB015200750527 0001. Pos-
tai rendelésnél, kérjük, küldje el személyi 
számát (CNP) és telefonszámát is.

A Duna Televízió műsorán

A film a Szabad Európa Rádió hatalmas 
és kiaknázatlan audiovizuális archívu-
mából merít, és a rádióállomás agy-

trösztjeivel és szervezőivel készített interjúkra 
támaszkodik. A film alapvetése: a hideghábo-
rút a rádióhullámokon nyerte meg a Nyugat, 
kemény tényekkel és rock ’n’ rollal. Betekin-
tést nyerünk a rádió nagypolitikai hátterébe 
éppúgy, mint valós működésébe. Történelmi 
szerepét éppúgy látjuk, mint hatását a divatra, 
a kor életérzésére. 1956, 1968, Václav Havel, 
Lech Walesa, Ronald Reagan és a CIA – és 
mindezek mellett és alatt Ekecs Géza magyar 
emigráns szenvedélyes és kreatív rádiós tevé-

kenysége. Ő nyitotta meg a kulturális vasfüg-
gönyt Elvis, a Beatles és a Stones zenéjével.

Duna TV, ma, 1.40

A nagy rádióháború


