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Hétfő
Az év 332. napja, az év végéig hátralevő 

napok száma 33. Napnyugta ma 16.34-kor, 
napkelte holnap 7.34-kor. 

Isten éltesse 
Stefánia nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, aki ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Stefánia jelentése: virág-

koszorú. 

November 28-án történt 
1989. Nadia Comăneci ötszörös olimpiai 

bajnok román tornásznő elmenekült az or-
szágból, és Magyarországon kért letelepedési 
engedélyt. 

November 28-án született 
1908. Claude Lévi-Strauss francia etnoló-

gus és szociológus 
1925. Bozsik József olimpiai bajnok lab-

darúgó, az Aranycsapat tagja, 100-szoros vá-
logatott 

November 28-án halt meg 
2003. Palócz László operaénekes 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
5 sérült személyhez, 1 munkabalesethez, 6 
infarktusos esethez, 17 agyvérzéshez, 30 szív-
beteghez, 30 magas vérnyomásos esethez, 6 
csonttöréshez, 6 testi sértéshez, 23 különböző 
traumához, 4 asztmás és 5 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták 
a sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 
21 szülés, 9 ájulás, 20 ittas állapot, 7 kómás 
állapot,  33 nehéz légzés, 9 rángógörcs, 1 ön-
gyilkossági kísérlet, 14 pillanatnyi elmezavar, 1 
ételmérgezéses eset, 2 felső tápcsatornai vérzés, 
34 lázas állapot, 9 hasmenés, 4 allergiás reakció 
és 1 égési sérülés esetén. Nyilvános helyről 7 
alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen hét halottat jegyeztek.

gyümölcstermesztő képzés

A Civitas Alapítvány és a Székelygyü-
mölcs Egyesület, a nagy érdeklődésre való 
tekintettel, 2011 decembere és 2012 márciu-
sa között újra megszervezi az udvarhelyszéki 
gazdáknak az akkreditált gyümölcstermesztő 
képzését, a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val. Az elméleti képzés Székelyudvarhelyen 
lesz, míg a gyakorlati rész az udvarhelyszéki 
gyümölcsösökben, valamint a farkaslaki 
Gyümölcsfeldolgozó Manufaktúrában törté-
nik. Jelentkezni egy rövid önéletrajzzal lehet, 
amelyben meg kell indokolni, hogy miért 
szeretnének részt venni a képzésen. Jelentke-
zési határidő: december 9., 15 óra (a Civitas 
Alapítvány székhelyén, Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 29. szám vagy az office.udv@
civitas.ro elektronikus postacímen). Telefon/
fax: 0266–218481.
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Színház
Molière Tudós nők című komédiáját lát-

hatják Csíkszeredában a Csíki Játékszín tár-
sulatának előadásában szerdán 18 órától. Az 
előadásra érvényes a Sganarelle-bérlet

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetí-

tik a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma 
20, holnap és szerdán 18, csütörtökön 10 és 
12, míg pénteken 20 órától az Utazás a Föld 
középpontja felé című filmet. A Thor című fil-
met ma, csütörtökön, pénteken, szombaton 
és vasárnap 18 órától vetítik. A Karib-tenger 
kalózait holnap és szerdán 20 órától, míg csü-
törtökön 15.30-tól, szombaton és vasárnap 
20 órától tekinthetik meg. Az Avatar című 
filmet szombaton és vasárnap 15 órától tűz-
ték műsorra. A Pina bausch című filmet pén-
teken 20 órától láthatják, a Shrek 3-at szom-
baton 10 és vasárnap 12 órától kísérhetik 
figyelemmel a mozirajongók. Az Így neveld 
a sárkányodat című filmet szombaton 12, va-
sárnap 10 órától vetítik. 

Kamarakoncert
Munkácsy Dóra és Vlad Baciu ad kama-

rakoncertet holnap 18 órától Székely ud va r-
helyen, a Városháza Szent István-termében.

Kerekecske-esztendőcske 
Kerekecske-esztendőcske címmel tart gyer-

mekkoncertet Orbán Ferenc és barátai Csík-
szeredában, a József Attila Általános Iskola 
dísztermében december 2-án, pénteken 18 
órától.  A koncert során egyévnyi történést 
játszanak el 12 dalban. Nemcsak daltanulásra 
lesz lehetőségük a gyerekeknek, a bátrabbak be 
is kapcsolódhatnak a muzsikálásba zörgőkkel, 
csörgőkkel, kézi hangszerekkel. Jegyek elővé-
telben már kaphatók Lipeczky Andreánál, 
tel.: 0741–520699, vagy az Alzo vendéglővel 
szembeni Vodafone kisüzletben Ola Évánál, 
tel.: 0724–222588, illetve a koncert napján 
17:30-tól a helyszínen is. A belépés gyerekek-
nek 5 lej, felnőtteknek 10 lej, egy családon be-
lül a harmadik gyerektől ingyenes a belépés. Az 
eseményt Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
támogatja. Szervező: a Csíki Anyák Egyesülete 
(CsAkEgy).

próbafelvételi

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 
próbafelvételit szervez december 2-án 15 órá-
tól a Márton Áron Gimnáziumban, melyre 
szeretettel vár minden, a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemre felvételizni 
vágyó személyt. A felvételi anyaga az egyetem 
által kiadott tesztkönyvben található. Részvé-
teli díj: 5 lej. Érdeklődni a 0747–935246-os 
vagy a 0720–113141-es telefonszámon lehet.

felhívás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala értesíti 
azon személyeket, akik a 2011. október 20–31. 
között zajló romániai népszámláláson számlá-
lóbiztosként vettek részt, hogy járandóságukat 
átvehetik november 28–30. között a polgár-
mester hivatal 122-es irodájában, naponta 12 
és 16 óra között.

www.parapista.com

– Vádlott, mondja meg őszintén, a betörés közben egyszer sem jutott eszébe 
szegény édesanyja?

– Dehogynem, tisztelt bíró úr, de nem láttam ott semmi neki valót.

Four Bones Harsonakvartett-
koncert

Csíkszeredában ad koncertet a Four 
Bones Harsonakvartett (Buda-
pest) december 5-én, hétfőn 18 

órától a református templomban. 
Az együttes 2002-ben alakult, zeneaka-

démiát végzett tagjai igazi elkötelezettjei 
elegáns és különleges hangszerüknek. A 
zenekar megalakulása óta számos zenei ren-
dezvényen és fesztiválon adott nagy sikerű 
koncertet. A fellépés szervezői: Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, 
valamint a Csíki Kamarazenekar Egyesület.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Szabó Magda Matild:  
Napló. 1943–1946

A Napló (1943–1946) szerzőjének leánykori neve Sza-
bó Magdolna Matild. A kötetben közölt feljegyzéseit 
alig tizenhét évesen kezdte írni, és nem volt még hu-

szonegy, mikor a rendszeres naplóírás abbamaradt. Drámai 
töltetű szűkszavúsággal, talán sietve, döbbenten vagy riadtan 
papírra vetett, feljegyzett események, utalások teszik érthető-
vé, vagy későbbi felemlítésük értelmez sok lélegzetet elállító, 
dermedt pillanatot. (Márton Gyönyvér)

A könyv terjedelme 240 oldal, ára: 20 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg Kiadó csíkszeredai üzleté-
ben (530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 4. sz., telefon: 
0266–316798). Folyószámlaszám: BCR – RO46RNCB015 
2007505270001.


