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Elkészült a Csíkszeredai Vá-
rosnapok részletes és végle-
ges programja, amely a tavalyi 
visszafogottabb rendezvényhez 
ké pest újra a régi forgatóköny-
vet követi. Gyermekprogramok, 
kulturális és sportrendezvények 
mellett számos koncerten vehet 
részt, DJ-bulikon tombolhatja 
ki magát a közönség augusztus 
4–7. között.

kovács timea

A Csíkszeredai Városnapok 
ünnepélyes megnyitójára 
és a zászlófelvonásra au-

gusztus 5-én kerül sor a Vár téren, 
melyet Becze Zoltán: A csíkszere-
dai főgimnázium története című 
dokumentumfilm vetítése követ. 
A filmbemutató után a színház 
szerelmeseit várja a Mikó-vár 
színpada, ahol Szilágyi László – 
Zerkovitz Béla: Csókos asszony 
című operettjét mutatja be a Csí-
ki Játékszín. Az estét a populáris 
műfajok indítják, Simona Nae 
román popénekesnő lép színpad-
ra, aki jelenleg a Bukaresti Nem-
zeti Operettszínház tagja. A Party 
Cover Band a 60-as és 90-es évek 
közötti időszak tánczenei világslá-
gereivel várja a szórakozni vágyó-
kat. A retróslágerek után pedig 
a magyarországi elektronikus 
tánczene egyik fő képviselője, 
az Anima Sound System felel a 
hangulatért, akik állítják, hogy 
legnagyobb kedvvel és lelkese-
déssel Erdélyben játszanak. 

A péntek estét DJ-party zárja, 
éjféltől hajnali két óráig küb_beat 
not a dj& dzsakko forgatja a koron-
gokat.

Szombaton, a Mikó-vár pro-
tokolltermében vetítik újra Daczó 
Katalin: Régi idők ezer leánya című 
dokumentumfilmjét, mely az Ezer 
Székely Leány Napja rendezvény 
1931–1940 között megtartott ki-
adásait mutatja be.

Este a Mikó-vár színpadán az 
opera és az operett műfaj zeneiro-
dalmának esszenciája csendül fel 
a Nagy István Zene- és Képzőmű-
vészeti Szakközépiskola tanárai és 
végzőseinek előadásában az Opera- 
és Operettgála keretében, a nagy-
színpadon pedig a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes nagysikerű 
Virágom, világom című előadására 
kerül sor, míg a Mikó-vár színpa-
dán a blues szerelmeseit várja a Kis, 
Nagy & Veress Blues Trio.

Természetesen a Tündérground 
együttes is megörvendezteti inst-
rumentális zenéjével a közönsé-
get, melyet a doromb, a hegedű, a 
fuvola és a különleges hangzásvi-
lággal megszólaló elektromos és 
akusztikus ütős hangszerek fuzi-
onálása tesznek még egyedibbé. 
A tündérgroundos fiúkat a sepsi-
szentgyörgyi Jedam együttes váltja, 
akik igényes hangszertechnikával 
megfűszerezett dalokkal szórakoz-
tatják a közönséget.

Vasárnap a nagyszínpadon tart-
ják a Kosz Szilveszter Gyer mek-
néptánc-fesztivált csíki, gyi mesi, 
kászoni gyermek- és ifjúsági néptánc-
csoportok részvételével. Ugyancsak 
vasárnap a Szent Ágoston-templom-
ban városnapi záróhangversennyel 
ünnepli fennállásának 10. évfordu-
lóját a Csíki Kamarazenekar. 

A Mikó-vár színpadán pedig 
megkezdődik a Dob-ban Ritmus-

fesz tivál, melynek keretében Hom-
poth Arthur, Mario & the Teachers, 
Cserey Csaba, Szirtes Edina, Fa-
tima Gozlan és Borlai Gergő lép 
színpadra.

Az est várva várt fellépője, a 
2011-es Csillag születik tehetség-
kutató verseny egyik felfedezett-
je, Szabó Ádám harmonikajáté-
kával fogja belopni magát a csí ki 
közönség szívébe is, melyet a vá-
rosnapok utolsó két fellépője, a 
TransylMania és a Budapest Rag-
time Band követ. 

CsíkszErEDai Városnapok: VéGlEGEs proGram

Fellép Szabó Ádám 
és az Anima Sound System is

TanáCsok brinGásoknak 31.

A környezetet védje más?

Mennyire szeretjük a demok-
ráciát, a szabadságot? Egé-
szen addig, míg mások 

ha sonló vonzódása ugyanezen érté-
kekhez nem sérti saját érdekeinket, on-
nantól mintha kissé visszafogottabbak 
lennénk. De vajon megvan-e bennünk 
magunkkal szemben is ez a szigor, ez a 
rettenthetlen tettvágy? A környezet-
védelmi normát (észt) osztók vajon 
szelektíven gyűjtik a hulladékot a sa-
ját házukban, vajon takarékoskodnak 
a vízzel, vásárolnak-e környezetbarát 
termékeket, ha netán még drágább is, 
mint hagyományos társaik? És akik 
oly vehemensen tiltakoznak valami el-
len, hajlandók autójukat akár csak egy 
napra is letenni egy héten, vajon lát-
tak-e az utóbbi évben belülről vonatot 

vagy autóbuszt, mentek-e kerékpárral 
munkába, ha csak olykor is? Pedig 
például ez utóbbi sokkal egyszerűbb, 
nem kell másokat győzködni arról, 
mit ne csináljanak, csak rajtunk múlik. 
Igaz, korábban kell kelni, olykor az idő-
járásnak ki van szolgáltatva az ember, és 
nem életbiztosítás az utakra kerékpárral 
kimenni stb. Viszont aki Állj!-t mond 
másnak, mondja magának is azt. Vagy 
a környezetet védje más, mi csak szóno-
kolunk, tiltakozunk, ellenkezünk?  

A városnapok egyik legnépszerűbb rendezvénye a Pityókafesztivál fotó: csíki zsolt

a TanáCsok GazDáJa:


