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Szerda
Az év 215. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 150. Napnyugta ma 21.03-kor, 
napkelte holnap 6.13-kor. 

Isten éltesse 
Hermina nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Hermina jelentése hadi nő. 

Augusztus 3-án történt 
1492. Kolumbusz Kristóf olasz tengerész 

a spanyol király szolgálatában három hajóval 
elindult felfedezőútjára. 

Augusztus 3-án született 
1689. Bercsényi László gróf, a francia huszár-

ság megszervezője, Franciaország marsallja 
1863. Gárdonyi Géza író, költő, akadémikus 
1901. Wyszynski Stefan lengyel bíboros, 

Lengyelország prímása 

Augusztus 3-án halt meg 
1666. Szalárdi János történetíró 
1806. Michel Adanson skót származású 

francia botanikus, zoológus, akadémikus

radar

A közlekedésrendészet közleménye szerint 
ma Csíkszeredában, Madarason, Salamáson, 
Gyergyóhollón, Borszéken, Gyergyóditróban, 
Nagytusnádon, Csíkszentsimonban, Ba lán bá-
nyán, Karcfalván, Csíkszentdomokoson, Gyer-
gyó te kerőpatakon, Gyergyószárhegyen, Gyer-
gyó  alfaluban, Gyergyószentmiklóson, Gyer gyó-
remetén, Maroshévízen, Várhegyen, Szentegy-
házán, Homoródfürdőn, Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron lehet műszeres sebességmé-
résre számítani. 

 szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 8–17 óra között Csíkszereda kö-
vetkező utcáiban: Lendület (3. és 5. szám alatt az 
A és B lépcsőházban, a 7. szám alatt az A, B és 
C lépcsőházban, valamint a 10., 12. és 14. szám 
alatt) és Fenyő utca (1., 3. és 5. szám alatt az A és 
B lépcsőházakban). 

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió Miben segíthetünk? 
című műsorának ma negyed egytől Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának elnöke lesz a ven-
dége, és válaszol a hallgatók kérdéseire. A hallga-
tók kérdéseiket előzetesen a mibensegithetunk@
radiomures.ro e-mail címen, SMS-ben a 0755–
044519-es telefonszámon, az adás ideje alatt 
pedig a 0265–307777 vagy a 0365–424433-as 
telefonszámon tehetik fel. 

a nap vicce

A skót táviratot akar feladni:
– Szeretnék küldeni egy táviratot a bará-

tomnak, amelyben értesítem, hogy holnap 
érkezem. Mennyibe kerülne ez?

– 20 penny szavanként, az aláírás ingyenes.
– Rendben! Írja akkor, hogy: „Üdvözlettel. 

Aláírás: Barátod-Joe-holnap-este-8-kor-érkezik.”

programajánló

Szívfolyó II. 
Festészeti kiállítása nyílik Palkó Tibor-

nak Szívfolyó II. címmel Székelyudvarhelyen, 
a Művelődési Ház koncerttermében holnap 
18 órától. A tárlatot Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész, a Haáz Rezső Múzeum 
munkatársa nyitja meg. Közreműködnek: 
Nagy Izabella – hegedű; Nagy István – kla-
rinét, fafúvósok; Császár Mátyás – harmo-
nika. A kiállítás megtekinthető naponta 
10–19 óra között, szombaton és vasárnap 
10–13 óráig.

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): pénteken 19 órától, szomba-
ton 15, vasárnap pedig 17 órától az Avatart, 
ma és csütörtökön 19 órától, szombaton  a 
Piranha 3 című filmet láthatják a mozirajon-
gók. A Garfield című filmet szombaton 10, 
vasárnap 12 órától vetítik, a Toy Story 3. részét 
pedig szombaton 12 órától, vasárnap 10 órától 
láthatják. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 
0736–492213-as telefonszámokon. Érdek-
lődni a program3d@yahoo.com e-mail címen 
lehet. 

Anima Sound System koncert
A Csíkszeredai Városnapok keretén belül 

a Szabadság téri nagyszínpadon pénteken 
22.30-tól Anima Sound System koncertre 
lehet ellátogatni. Az Anima Sound System 
az elmúlt másfél évtized egyik legfontosabb 
hazai könnyűzenei formációja, a hazai elekt-
ronikus tánczenei színtér egyik irányadó 
alakulata. A Prieger Zsolt, Prieger Szabolcs 
és Németh Gergely köré épülő formáció ta-
lán legnagyobb erőssége a bátorság, az, hogy 
lemezről lemezre, periódusról periódusra 
képes megújulni, feladni már bevált és meg-
szokott sémákat, és valami egészen újba kez-
deni. Priegerék állandóan változó produkció-
jának különlegességét mindemellett a zene 
színes szövete, a stílusok keveredése adta és 
adja: modern elektronikus tánczene, reggae 
és dub, hiphop és triphop, slágerek, hagyo-
mányos dalok és zenei kísérletek, szerelem 
és politika, zaj és puhaság, magyar népzene, 
klezmer és afrobeat, múlt és jelen. A zenekar 
–  mely néhány éve egy koncertlemezt és egy 
remixalbumot letölthető formátumban hon-
lapján jelentetett meg – legújabb – elektrós 
– inkarnációjában a frontleány nem más, mint 
Prieger Zsolt lánya, Prieger Fanni. Vele készült 
a Tedd a napfényt be a szádba című új nagy-
lemez, amelynek rádiós sikereit ugyanúgy elő-
adják a koncerteken, mint a régi nagy Anima-
dalokat, a ’68-at, a Mariguana Cha-cha-cha-t 
vagy a Csinálj gyereket című slágert.

Szabó Ádám a városnapokon
A Szabadság téri nagyszínpadon vasárnap 

a 18 órai Kangoo-bemutató után 19.30-tól a 
2011-es Csillag születik tehetségkutató ver-
seny (Magyarország) egyik felfedezettje, Szabó 
Ádám csodálatos harmonikajátékával fogja be-
lopni magát a csíki közönség szívébe is. A fris-
sen érettségizett Ádám korát meghazudtolva 
használja hangszerét, a tangóharmonikát. 
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– Egy korsó sört kérek!
– Alkoholmentes jó lesz, uram?
– Játékpénzzel fizethetek, uram?

www.parapista.com

para

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Elek Tibor: Székely János –
Monográfia

Székely János költő és dráma-
író munkái egyetemes igény-
nyel fogalmazzák meg korá-

nak, közösségének sorskérdéseit. A 
valódi művészetet és humanitást 
megtestesítő elhivatottságával örök 
emberi értékeket és eszményeket 
képvisel, a szellem és a gondolkodás 
szabadságát állítva szembe a dikta-
túra önkényével.

A könyv terjedelme 172 oldal, ára: 22 
lej. Megvásárol ható a Pallas-Akadémia 

Könyv kiadó üzleteiben, illetve 
meg rendelhető postai utánvéttel 
a következő címen: 530210 Mi-
ercurea-Ciuc, Str. Petőfi. Nr. 4. Pf. 
140, Jud. Harghita. Tel./fax: 0266–
371036, 0745–005544, e-mail: 
konyvkiado@pallasakademia.
ro. Folyószámlaszám: BCR – 
RO46RNCB015200750527 
0001. Postai rendelésnél, kérjük, 

küldje el a személyi számát (CNP) és telefon-
számát is.

A Csíkszeredai Városnapok keretében 
a fennállásának 10. évfordulóját ün-
neplő Csíki Kamarazenekar ünnepi 

hangversennyel készül, melyet vasárnap 18 
órától hallgathatnak meg a Szent Ágoston-
templomban. A városnapok záróhangver-
senyének karmestere Derecskei András – Bu-
dapest. Szólisták: Barabás Annamária szoprán 

– Svájc és Claudia Codreanu mezzoszoprán – 
Bukarest. Műsoron: W. A. Mozart 29. A-dúr 
szimfóniája, K. 201 és A. Vivaldi Gloria című 
oratóriuma. Közreműködik a Nagy István 
Művészeti Líceum Vegyeskara. Karvezető: 
Gergely Simon Ibolya.

Szimfonikus 
hangverseny


