
Egy székelyudvarhelyi szerző legújabb 
könyvét dobta piacra – a negyvennyolca-
dikat, ha jól számoltuk. Ebből körülbelül 
harmincból jön ki egy kétszáz oldalas kö-
tetre való, a szószedet méretű és vastagsá-
gú alkotások értékéből ez nyilván semmit 
sem von le. Ez adott ötletet, hogy újság-
író kollégáimmal tegnap egy kávé mellett 
ismételten elhumorizáljunk a megyében 
született legrövidebb alkotásokat magunk 
elé képzelve.

Íme. Szász Jenő: Lobbizás Cotroceni-
ben (kézikönyv kezdőknek); Az MPP par-
lamentbe jutásának kronológiája; Polgári 
Élet: A hiteles tájékoztatás ábécéje; Heti 
Hirdető: Tárgyilagosan; Ráduly Mihály: 
A távfűtési hálózatra visszacsatlakozot-
tak névsora; Kis Lajos: Menetelés a C li-

gában; Sükös József, Tulit Zsombor: Élet 
nyolcezer méteren; Multipland Kft: A 
tartós aszfalt tulajdonságai; Székely Pajzs 
Egyesület: Kedvenc zsinagógák; Borboly 
Csaba: Családi hétköznapok; Ráduly 
Róbert Kálmán: Zökkenőmentes közle-
kedés városi belterületeken; Nagy Pál: 
Kultúrmenedzsment és művelődésszerve-
zés – kézikönyv ( felsőfok); Bunta Levente: 
A városműködtetés kiskátéja; Verestóy At-
tila: Élet a kormányon kívül; Papp Előd: 
Párthűség; Gyerkó László: Törvényterve-
zeteim; Mircea Duşa: Autonómiát Szé-
kelyföldnek!; Ladányi László: Gyorsan, 
hatékonyan a földhivatalokban; Dancs 
Annamari: Élő koncertjeim időrendi sor-
rendben; Ferencz S. Alpár: A román tör-
ténelemtanítás megdönthetetlen tézisei.
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Jeff Bridges zenei karrierje  
új lendületet vett
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Változékony, szeles időre számíthatunk. Napos és 
erősen felhős területek és időszakok egyaránt lesz-
nek, több helyen várható zápor, zivatar. Ma meleg- és 
hidegfrontérzékenyeket egyaránt megviselhet az időjá-
rás. Elsősorban fejfájás, de emellett vérnyomás-ingado-
zás, nyomott hangulat, tompaság is jelentkezhet.
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Jeff Bridges Oscar-díjas színész nem újonc 
a zene világában, de augusztusban először 
jelenik meg albuma egy nagy amerikai le-

mezcég gondozásában. Bridges tavaly az Őrült 
szív című filmben nyújtott játékáért kapta meg 
az Oscart, amelyben kiégett, alkoholfüggő 
countrysztárt alakított. A film zenei anyagának 
producere régi barátja, T-Bone Burnett volt, 
akivel az augusztus 16-án a Blue Note Records 
kiadásában megjelenő Jeff Bridges című új albu-
mot is készítette.

A színész kedd este tartott egyórás bemu-
tatót a countryhangulatú lemez anyagából, 
amelynek tíz száma közül kettőt maga írt. „Ez 
aztán szürreális élmény” – mondta Bridges, 
aki felszabadultan, nagy kedvvel játszott a Los 
Angeles-i Trubadour klubban, és a zsúfolt te-
remben egy anekdotát is elsütött a gitárjáról, 
felidézve A Mennyország kapuja című western 
harminc évvel ezelőtti forgatását.

Bridges zenei tehetsége már kamaszkorában 
megmutatkozott, és filmes pályafutása során 
többek között az Azok a csodálatos Baker fiúk 
vagy az Amerikai szív című produkciókban csil-
logtatta meg. Első lemeze független kiadásban 
2002-ben készült el Be Here Soon címmel.

Sorsoltunk!

A június 14–17. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Györgyicze 
Katalinnak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Harold Pinter – Hazatérés 
– A szerető; Sarah Dessen – Tökéletes; Ránki 
György – A holdbéli csónakos: Dave Eggers – 
Az elveszett fiú.

Pulis hangulat beküldte: mihálydeák adél, gyergyócsomafalva
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