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Csütörtök
Az év 216. napja, a hátralévő napok szá-

ma 149. Napnyugta ma 21.02-kor, napkelte 
holnap 6.14-kor. 

Isten éltesse 
Dominika és Domonkos nevű olvasóin-

kat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Dominika és Domonkos 

jelentése: az Úrhoz, Istenhez tartozó; vasár-
nap született. 

Augusztus 4-én történt 
1321. I. Károly (Róbert) bevette Trencsén 

várát, amely ellenfele, Csák Máté nagyúr bir-
tokközpontja volt. 

1444. I. Ulászló, Hunyadi János és más 
országnagyok esküt tettek a pápai követnek, 
hogy a törökellenes hadjáratot minden kö-
rülmények közt megindítják. 

1809. I. Ferenc Habsburg császár Klemens 
Metternichet nevezte ki külügyminiszterévé. 

1903. A vatikáni konklávé pápává válasz-
totta Giuseppe Sarto olasz bíborost. A X. 
Pius néven megkoronázott egyházfő tizen-
egy évig ült a pápai trónon. 

Augusztus 4-én született 
1868. Frommer Rudolf gépészmérnök 
1873. Joseph Paul-Boncour, francia poli-

tikus, miniszterelnök, a III. köztársaság neves 
politikusa 

1893. Mácza János író, esztéta, műfordító 
1908. Kurt Eichhorn, német karmester 
1948. Dinnyés József zeneszerző, énekes-

gitáros 
1954. Udvaros Dorottya Kossuth- és Já-

szai-díjas színésznő 

Augusztus 4-én halt meg 
1753. Gottfried Silbermann, német orgo-

na- és hangszerkészítő 
1873. Gartman, V. A. / Hartmann orosz 

építész, festő 
1908. Giuseppe Chiarini, olasz költő, kri-

tikus, fordító 
1978. Sebestyén Irén nyelvész, műfordí-

tó, címzetes egyetemi tanár 
1988. Tomanek Nándor Jászai-díjas szí-

nész, kiváló művész 
1993. Gráber Margit festő, grafikus
2003. Frederick Chapman Robbins No-

bel-díjas amerikai gyermekgyógyász, mikro-
biológus 

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy ma  
10–14 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás 
Csíkszeredában a Fürdő, Halász és Tavasz utcá-
ban, valamint a Hajnal utcában a 7. számig. A 
vízellátás újraindításakor a víz zavarossága át-
menetileg megemelkedhet. Továbbá értesítik 
ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, reklamációt a 
0758–770040-es számon fogadnak.

a nap vicce

Apróhirdetés: Józan életű kőművesbrigád 
munkát keres! Mottónk: Ha megáll, fal; ha 
leborul, járda. Valamire jó lesz.

programajánló

Kistérségi Napok
Kistérségi Napokat tartanak Székely ke-

reszt úron augusztus 4–7. között. A program-
ban sportesemények, kézművesprogram, nép-
művészeti kiállítás és vásár, illetve koncertek 
szerepelnek.

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, szombaton 
15, vasárnap pedig 17 órától az Avatart, ma 19 
órától, szombaton 18 és 20, vasárnap pedig 15 
és 20 órától a Piranha 3 című filmet láthatják a 
mozirajongók. A Garfield című filmet szomba-
ton 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. Ér-
deklődni a program3d@yahoo.com e-mail cí-
men lehet. 

Kövespuszta-túra
A Gentiana Természetjáró Egyesület 

szombaton a Hargita-hegységbe szervez túrát, 
melyre  minden érdeklődőt szívesen vár. Tú-
raútvonal: Csíkszereda – Rejtek-patak völgye 
– Kövespuszta – Kolos-patak völgye – Csík-
szereda. Indulás: szombaton reggel 9 órakor 
a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: a túrán 
csak előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Beiratkozni a 0745–107618-as telefonszá-
mon lehet péntek este 9 óráig. 

Egy az Isten! – unitárius imakönyv

Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége 
(ULOSZ) Veres Péter szerkesztő közreműködé-
sével nemrég jelentette meg Egy az Isten! Uni-
tárius imák című kötetét. Az ünnepi és hétköz-
napi, alkalmi imádságokat 29 unitárius lelkész 
és egy kislány írta. A 183 oldalas imakönyvet az 
ULOSZ képviselőinél és az egyházi központban 
lehet megvásárolni, ára 15 lej.  

*
A közelmúltban megjelent Kovács Sándor 

unitárius teológiai tanár Angolszász–magyar uni-
tárius érintkezések a 19. században című könyve az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) kiadásában, 
az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat 269. szá-
maként. A kötetben az angol–magyar protestáns 
kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait 
és az unitárius egyház intézményrendszere köré 
épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, 
hogy közben tekintélye bibliográfiai, intézmény-
történeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti 
nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében 
Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” utazásának 
egyházdiplomáciai mozzanatát, Kossuth Lajos 
angliai média-politizálásának az unitárius kapcso-
latokat érintő elemeit, illetve Jókai Mór nevezetes 
regénye, az Egy az Isten keletkezéstörténetét emeli 
ki. Az erdélyi unitárius közösség külpolitizálásának 
funkcionális bemutatását szolgálja egy kolozsvári 
civil szervezet (az English Conversation Club) 
összetett szerepének érzékeltetése a felekezet társa-
dalmi elhelyezkedésének szerkezetében, háttérbe-
folyásának érvényesítésében. A 288 oldalas könyv 
az EME terjesztésében (www.eme.ro) 25 lejért 
megvásárolható.
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– Béla, te sportolsz valamit?
– Igen. Ráereszkedem a gerincemre, és erősen figyelek egy pontra. 

– És mi az a pont?
– A televízió.

www.parapista.com

para

Ritmusfesztivál

VI. Dob-Ban

A Csíkszeredai Városnapok keretében vasárnap 
18 órától várja a zenekedvelő közönséget a 
VI. Dob-Ban Ritmusfesztivál a Mikó-várban, 

ahol a következő fellépőket láthatjuk a színpadon: 
Hompoth Arthúr (RO), Mario & The Teachers (RO), 
Cserey Csaba (RO), Szirtes Edina (HU), Fatima 
Gozlan (ALG/HU), Borlai Gergő (HU). A koncer-
teket megelőzően 11 órától kurzus és workshop lesz: 
Fatima Gozlan – ritmusok a Balkánról és a Közel-Ke-
letről. Beugró: 15 lej.

Bábelőadás

Forma & Energia címmel osztrák építészeti kiállí-
tás nyílik a Csíkszeredai Városnapok keretében ma 
17 órától a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai 

Galériájában. A kiállítás, mely az ökológia jegyében lét-
rejött kortárs osztrák építészeti alkotásokból válogat, 
augusztus 4–13. között látogatható, naponta 17–20 óra 
között.

Csíkszeredában, a központi parkban vasárnap 14 
órától a Boszorka Bábcsoport Kacor király című 
bábelőadását mutatja be.  Az előadás díszletét és 

bábjait Bakó Klára textilművész készítette. Az előadás 
rendezője a nagyváradi Rusz Csilla tanítónő és dráma-
pedagógus.

Forma & Energia

Kacor király 


