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Kedd
Az év 214. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 151. Napnyugta ma 21.04-kor, 
napkelte holnap 6.12-kor. 

Isten éltesse 
Lehel és Özséb nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Lehel jelentése: a szó 

maga. A görög–latin származású Özséb je-
lentése pedig istenfélő, jámbor. 

Augusztus 2-án történt 
1914. Az I. világháború elején Németor-

szág és Törökország szövetséget kötött, Olasz-
ország semlegességi nyilatkozatot adott ki. 

Augusztus 2-án született 
1627. Samuel van Hoogstraten holland 

festő 
1902. Egon Orowan magyar származású 

amerikai fizikus 

Augusztus 2-án halt meg 
1667. Francesco Borromini olasz építész, 

korának egyik legnagyobb mestere 
1921. Enrico Caruso olasz operaénekes, 

világhírű tenor 
1922. Alexander Graham Bell angol szüle-

tésű amerikai fiziológus, a telefon feltalálója 
1945. Pietro Mascagni olasz karmester és 

zeneszerző 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten (augusztus 1–7. között) a kö-
vetkező filmeket vetítik a Fidelitas Egyesület 
mozitermében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 
38. szám): ma és pénteken 19 órától, szombaton 
15, vasárnap pedig 17 órától az Avatart, szerdán 
és csütörtökön 19 órától a Piranha 3 című fil-
met láthatják a mozirajongók. A Garfield című 
filmet szombaton 10, vasárnap 12 órától vetítik, 
a Toy  Story 3. részét pedig szombaton 12 órá-
tól, vasárnap 10 órától láthatják. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as telefon-
számokon. Érdeklődni a program3d@yahoo.
com e-mail címen lehet. 

újra látogatható a könyvtár

Várják a könyvtárhasználókat a Kájoni János 
Megyei Könyvtár új helyre költözött részlegei. 
Csíkszereda városházának épületében, felújított 
termekben nyitja meg közönségszolgálatát a 
Mikó-várból elköltözött három könyvtári rész-
leg: a gyermekkönyvtár, a dokumentációs rész-
leg, valamint a művészeti–történelmi részleg. Az 
épület földszintjén található könyvtári részlege-
ket az olvasók, könyvtárhasználók a városháza 
főbejáratán át érhetik el. A részlegek közönség-
szolgálati programja: a gyermekkönyvtár és a 
művészeti–történelmi részleg hétfőtől péntekig 
9–17 óra között látogatható. A dokumentációs 
részleg, amelynek gyűjteményei helyben tanul-
mányozhatók, hétfőtől péntekig 8–16 óra között 
látogatható. A városháza épületében működő 
könyvtári részlegek a következő telefonszámon 
hívhatók: 0266–312104.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

programajánló

Gyermeknéptánc-fesztivál
Csíkszeredában, a Szabadság téri nagyszínpa-

don vasárnap 11 órától Gyermeknéptánc-fesztivált 
tart a néhai id. Kosz Szilveszter táncmester, ko-
reográfus nevét viselő gyermeknéptánccsoport, 
mely idén ünnepli megalakulásának 15. évfor-
dulóját.

Falutalálkozó Lövétén
Lövétén augusztus 5–7. között falunapo-

kat szerveznek a település elöljárói. A péntek 
este kezdődő falunapok András Zsolt Változat 
című és Egyed József fotókiállításának megnyi-
tójával rajtol a Népházban. Szombaton délelőtt 
11 órától ünnepi szentmisét tartanak, majd 
negyed egykor a Millenniumi-emlékműnél 
zászlófelvonás és történelmi zászló bemutatása 
lesz, amelyet egybekötnek a felújított közpon-
ti utcarész felavatásával, népviseleti parádéval. 
Délután 3 órától a Gerő-kertben főzőverseny-
nyel, néptánccal, dzsúdóbemutatóval és mini-
foci-mérkőzéssel készítik fel a Mennydörgés 
nevű rockegyüttes koncertjére a kikapcsolód-
ni vágyókat. Vasárnap 11-kor újra szentmise 
lesz. Pontban délben a Népházban bemutatják 
a 2011-ben a falu területén végzett ásatások 
eredményét, majd a székely zászló történetéről 
tartanak előadást. 4 órától a falunapok visz-
szaköltözik a Gerő-kertbe, ahol a legkisebbek 
bulizhatnak a Mesehetes koncertjére, majd a 
felnőtteket nevettetik a Székely Góbék 18 óra-
kor. A lövétei falunapok nosztalgiaesttel, vagyis 
reggelig tartó szabadtéri bulival zárul. Akiket a 
csendesebb kikapcsolódás érdekel, azok 21 órá-
tól részt vehetnek az Az a hely, ahol élsz című 
történelmi műsor bemutatóján a Népházban.

Jedam-koncert
A Csíkszeredai Városnapok keretén belül a 

Szabadság téri nagyszínpadon szombaton 24 
órától Jedam-koncertre látogathatnak el az ér-
deklődők.  A hattagú sepsiszentgyörgyi együt-
tes több műfajból, zenei stílusból merítkezik a 
saját dalok írása közben. Stílusa nehezen meg-
határozható, talán erre jó a „világzene” kifejezés, 
kicsit funky, népi, progresszív, rock, pop, jazz, 
latin, electro..., de azt mindenképp elmondhat-
juk, hogy dinamikus és bulira született zene. 
Tagok: Fodor Réka – ének, ütőhangszerek; 
Bene Zoltán – billentyűs hangszerek; Gyergyai 
Szabolcs – basszusgitár; Asztalos Zsolt – do-
bok; Gáspár Álmos – gitár; Gábor Szabolcs – 
szopránszaxofon.

Borboly Csaba válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió Miben segíthe-
tünk? című műsorának holnap negyed egytől 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke lesz a vendége, és válaszol a hallgatók 
kérdéseire. A hallgatók kérdéseiket előzetesen 
a mibensegithetunk@radiomures.ro e-mail cí-
men, SMS-ben a 0755–044519-es telefonszá-
mon, az adás ideje alatt pedig a 0265–307777 
vagy a 0365–424433-as telefonszámon tehetik 
fel. Műsorvezető: Agyagási Levente.

a nap vicce

Szöszit megállítja a rendőr, és szigorú tekin-
tettel rászól:

– Egy nevet kérek!
Mire a szöszi:
– Miért, a szülei nem adtak magának?
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– Bocsánat, uram, ha szépen megkérem, levenne valamit a mellemről?
– Természetesen, kisasszony! Mit?

– A tekintetét...

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Virágom világom

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Virágom világom 
című műsorával lép színpadra Csíkszeredában szomba-
ton 21 órától a Szabadság téren. A műsor összegző válo-

gatás Varga Zoltán négy évtizedes koreográfusi munkásságából, 
ennek következtében különböző jellegű táncokat ölel fel a hiteles 
néptánctól a népi ihletésű önálló táncalkotásig. Tekinthetjük akár 
alkotói vallomásnak is. Mellőzve a kronológiát, a bemutatott tán-
cok a koreográfus gyűjtői munkásságát követik nyomon: moldvai, 
gyimesi, küküllőmenti, mezőségi, felvidéki, nyugat-magyarországi 
és szlavóniai anyag kerül színpadra.

Koreográfus-rendező: Varga Zoltán. Alkotótárs: Lőrincz Beáta. 
Művészeti igazgató: András Mihály. 

Ismét láthatja a közönség a Csíki Játékszín társulatának 
Csókos asszony című zenés, szórakoztató előadását a város-
napok keretében. Az operettet pénteken 20.30-tól a Mikó-

várban tekinthetik meg. Rendező: Parászka Miklós.
*

A józsefvárosi Nagytemplom utcában Pünkösdi Katót ün-
neplik. A talált gyerekből primadonna lett, és beleszeretett az 
operett zeneszerzőjébe, Dorozsmai Pistába, aki Ibolya Ede dalszö-
vegíróval együtt ugyanabban az udvarban bérel lakást,Kubanek 
hentestől, Katóka nevelőapjától. Pista és Kubanek titokban 
megszervezték Katóka ünnepélyes eljegyzését, csakhogy a 
vőlegény múlt éjszakai lumpolása közben az egyik lokál pin-
cérénél hagyta a jegygyűrűket a számla fejében, ráadásul át-
aludta az egész napot. Már nincs idő helyrehozni a dolgokat, 
nemsokára elő kell állni a meglepetéssel, a gyűrűk meg sehol!

Csókos asszony


