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Kedd
Az év 333. napja, a hátralévő napok száma 

32. Napnyugta ma 16.34-kor, napkelte holnap 
7.35-kor. 

Isten éltesse 
Taksony nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Taksony jelenté-

se: jóllakott, elégedett; vad, kegyetlen, féktelen, 
szilaj. 

November 29-én történt 
1848. A szabadságharcban Kossuth Lajos 

a lengyel Bem József tábornokot nevezte ki az 
erdélyi hadsereg főparancsnokává. 

November 29-én született 
1797. Gaetano Donizetti olasz zeneszerző 
1832. Louisa May Alcott amerikai írónő 
1882. Henri Fabre, a hidroplán francia fel-

találója 

November 29-én halt meg 
1643. Claudio Monteverdi olasz zene-

szerző 
1781. Mária Terézia osztrák császárnő és 

magyar királynő 
1852. Augusta Ada Lovelace angol mate-

matikus, lord Byron lánya 
1957. Erich Wolfgang Korngold osztrák 

zeneszerző

a fogyasztóvédő válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió szerda délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Csomóss Mik-
lós, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség helyettes főfelügyelője. A műsor té-
mái: mit és hol vásároljunk az ünnepekre, mit 
tegyünk, ha lejárt szavatosságú terméket vásá-
rolunk, vagy elégedetlenek vagyunk egy szol-
gáltatás minőségével? A műsorba a hallgatók is 
bekapcsolódhatnak a következő elérhetősége-
ken: a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-
as telefonszámokon, illetve a 0755–044519-es 
SMS-számon, valamint a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

a nap vicce

A kőműves, az ács és a villanyszerelő 
azon vitatkoznak, hogy melyikük munkája 
volt előbb a Földön.

– Mi építettük fel a gízai piramisokat – 
mondja a kőműves –, tehát először mi létez-
tünk.

– Dehogy! – tiltakozik fejét rázva az ács. 
– Mi már jóval korábban elkészítettük Noé 
bárkáját.

Erre a villanyszerelő kuncogni kezd.
– Mi olyan vicces? – kérdi az ács.
– A teremtés első napján Isten azt mond-

ta: „Legyen világosság!” – magyarázza a vil-
lanyszerelő. – Addigra mi már lefektettük a 
kábeleket!
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Színház
Henrik Ibsen Nóra című drámáját láthatják 

ma és holnap 19 órától Székelyudvarhelyen, 
a Tomcsa Sándor Színház nagytermében. A 
Csurulya Csongor rendezte előadást a Tamá-
si Áron- és Fekete István-diákbérleteseknek 
játssza a társulat. Főbb szerepekben: P. Fincziski 
Andrea és Szűcs-Olcsváry Gellért.

 
Kiállítás
Pócsik Olga festészeti kiállítását Gyergyó-

szent miklóson, a Tarisznyás Márton Múzeum-
ban nyitják meg pénteken 17 órától.

Mikulás a kerekerdőben
A Thália Produkciós Iroda szervezé-

sében a Szegedi Miniszínház Papp At-
tila Mikulás a kerekerdőben című zenés 
mesejátékával december 2-án 10 órától 
Gyergyóalfaluban, ugyanaznap 15 órakor 
pedig Gyergyócsomafalván vendégszere-
pel. December 3-án 10, 12 és 15 órakor 
Gyergyószentmiklóson, a Salamon Ernő 
Gimnáziumban, december 4-én 11 órától 
Csíkszentdomokoson a helyi művelődé-
si házban tekinthetik meg előadásukat. 
December 5-én 10, 12 és 15 órától Csík-
szeredában, a Márton Áron Gimnázium 
dísztermében, december 6-án 10, 12 és 15 
órától Székelyudvarhelyen, az UFF székhá-
zában láthatják a darabot, majd december 
7-én 11 órától a parajdi művelődési ház-
ban lépnek színpadra. A jegyek ára 7 lej 
és a papay-nagyistvan@freemail.hu e-ma-
il címen vagy a 0728–632630, illetve a 
00–36–2185097-es telefonszámon lehet 
megrendelni.

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

títik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
ma és holnap 18, csütörtökön 10 és 12, 
míg pénteken 20 órától az Utazás a Föld 
középpontja felé című filmet. A Thor című 
filmet csütörtökön, pénteken, szombaton 
és vasárnap 18 órától vetítik. A Karib-
tenger kalózait ma és holnap 20 órától, 
míg csütörtökön 15.30-tól, szombaton és 
vasárnap 20 órától tekinthetik meg. Az 
Avatar című filmet szombaton és vasárnap 
15 órától tűzték műsorra. A Pina bausch 
című filmet pénteken 20 órától láthatják, 
a Shrek 3-at szombaton 10 és vasárnap 12 
órától kísérhetik figyelemmel a mozira-
jongók. Az Így neveld a sárkányodat című 
filmet szombaton 12, vasárnap 10 órától 
vetítik. Helyfoglalás a 0757–565398 vagy 
a 0736–492213-as telefonszámokon. 

Retróbuli 
December 2-án és december 16-án este 

22.30-tól a csíkszeredai AMI Klubban a 
Party Cover Band zenekar élőzenés koncer-
tet tart. 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–15 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Hargita 
(29–97. és a 44–82. szám alatt), Búza, Leven-
dula, Olt, Sas, Hollók, Forrás, Domb.

www.parapista.com

– Ha nem tévedek, asszonyom, ön túllépte az ötvenet!
– Ó nem, kedves uram, még nem, csak ez a kalap kissé öregít.

Gyergyószentmiklóson

Kaláka-koncert

Disznótoros Főzőverseny

Karácsonyi koncertturnéra indul a 
Kaláka együttes Szabad-e ide bejönni 
Betlehemmel? című műsorával. Har-

gita megyében a következő helyszíneken lép-
nek színpadra: Székelykeresztúron december 
3-án, szombaton 17 órától az Elka udvarán, 
Székelyudvarhelyen december 5-én 18 órától 
a Művelődési Házban, Csík szeredában pedig 
december 6-án 18 órától a Segítő Mária Gim-
názium dísztermében. 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú 
Város Önkormányzata decem-
ber 3-án, szombaton 10 órától 

tartja a II. Kárpát-medencei Disznóto-
ros Főzőversenyét. A rendezvény nyitott 
minden baráti társaság, közösség, civil-

szervezet, cég előtt. Várják jelentkezésü-
ket a Gyergyószentmiklósi Művelődési 
Központ irodájában, a Testvériség utca 
9. szám alatt, illetve a 0266–361992-es 
telefonszámon. Jelentkezési határidő: no-
vember 30.

Előadás a CsAkEgy szervezésében

Gyermekeink szeme fénye 

A Szülők iskolája elnevezésű elő-
adássorozat keretében ma délután 
18.30-tól Csíkszeredában, a Har-

gita Megyei Kulturális Központ épületé-
nek alagsorában dr. Ferencz-Hanke Jutka 
szemész főorvos tart előadást szemészeti 

kérdésekről, tudnivalókról Gyermekeink sze-
me fénye címmel, a CsAkEgy (Csíki Anyák 
Egyesülete) szervezésében. Az előadásra a 
belépés díjtalan, a programot Csíkszereda 
Város Önkormányzata és a Hargita Megyei 
Kulturális Központ támogatja.


