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Szerda
Az év 334. napja, a hátralévő napok szá-

ma 31. Napnyugta ma 16.33-kor, napkelte 
holnap 7.36-kor. 

Isten éltesse 
ma Andor és András, holnap pedig Elza 

nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik 
ezeken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Andor és András jelen-

tése: férfi, férfias, az Elisabeth német rövidü-
léseként létrejött Elza jelentése: Isten az én 
esküvésem. 

November 30-án történt 
1993. Hatályba lépett az a törvény, 

amely Oroszországban visszaállította a cári 
sasos címert. 

December 1-jén történt
1640. Portugáliában forradalom tört ki a 

spanyol elnyomás ellen.
1918. A Gyulafehérváron elfogadott ha-

tározat kimondta Románia és Erdély egyesü-
lését.

November 30-án született
1667. Jonathan Swift angol-ír író
1835. Mark Twain amerikai író
1867. Vaszary János festő

December 1-jén született
1800. Vörösmarty Mihály költő, író, drá-

maíró, akadémikus
1935. Woody Allen Oscar-díjas amerikai 

színész, filmrendező

November 30-án halt meg
1900. Oscar Wilde ír származású angol 

költő, író
1957. Beniamino Gigli olasz operaéne-

kes, tenorista

December 1-jén halt meg
1866. Sir George Everest angol mérnök, 

térképész, róla nevezték el a világ legmaga-
sabb hegyét

1918. Kaffka Margit írónő 

a fogyasztóvédő válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Csomóss 
Miklós, a Maros Megyei Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőség helyettes főfelügyelője. 
A műsor témái: mit és hol vásároljunk az 
ünnepekre, mit tegyünk, ha lejárt szavatos-
ságú terméket vásárolunk, vagy elégedetle-
nek vagyunk egy szolgáltatás minőségével? 
A műsorba a hallgatók is bekapcsolódhat-
nak a következő elérhetőségeken: a 0265–
307777-es vagy a 0365–424433-as telefon-
számokon, illetve a 0755–044519-es SMS-
számon, valamint a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.
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benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.
org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Burus János Botond

hargitanépe

para

programajánló

Színház
Molière Tudós nők című komédiáját lát-

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

Kerekecske-esztendőcske 
Kerekecske-esztendőcske címmel tart gyer-

mekkoncertet Orbán Ferenc és barátai Csík-
szeredában, a József Attila Általános Iskola 
dísztermében pénteken 18 órától.  A koncert 
során egyévnyi történést játszanak el 12 dal-
ban. Nemcsak daltanulásra lesz lehetőségük a 
gyerekeknek, a bátrabbak be is kapcsolódhat-
nak a muzsikálásba zörgőkkel, csörgőkkel, kézi 
hangszerekkel. Jegyek elővételben már kapha-
tók 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 gyerekeknek 5 lej, felnőtteknek 
10 lej, egy családon belül a harmadik gyerektől 
ingyenes a belépés. Az eseményt Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala támogatja. Szervező: a 
Csíki Anyák Egyesülete (CsAkEgy).

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

Fidelitas Egyesület mozitermében: ma 18, hol-
nap 10 és 12, míg pénteken 20 órától az Uta-
zás a Föld középpontja felé című filmet. A Thor 
című filmet holnap, pénteken, szombaton 
és vasárnap 18 órától vetítik. A Karib-tenger 
kalózait ma 20 órától, míg holnap 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 láthat-
ják, a Shrek 3-at szombaton 10 és vasárnap 12 
órától kísérhetik figyelemmel a mozirajongók. 
Az Így neveld a sárkányodat című filmet szom-
baton 12, vasárnap 10 órától vetítik. Helyfog-
lalás a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. 

Magyar Kultúra Napja 2012

Az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközponttal és Székelyudvarhely művelő-
dési intézményeivel (Művelődési Ház, Haáz 
Rezső Múzeum, Tomcsa Sándor Színház, 
Udvarhely Táncműhely, Székelyföld Filhar-
mónia, Cimbora Gyermekek Háza) minden 
évben közösen szervezi meg a Magyar Kul-
túra Napját ünneplő rendezvénysorozatot. 
A programban társulni kívánó szervezetek, 
intézmények képviselőit december 5-én, 
hétfőn 10 órára megbeszélésre várják a For-
rásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 
1918. December 1. utca 9. sz., II. emelet), 
vagy jelentkezzenek javaslataikkal, elképzelé-
seikkel munkanapokon a 0266–214440-es 
telefonszámon. 

munkaszüneti napok 

Hargita Megye Tanácsa december 1-jén, 
illetve 2-án munkaszünetet tart. A hivatali 
ügyek intézése december 5-én, hétfőn a meg-
szokott programmal folytatódik. A megyei 
tanács a lakosság megértését kéri.

www.parapista.com

Szöveg nélkül

Könyvbemutató a Városházán

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Har-
gita Megye Tanácsa, valamint a Guten-
berg Kiadó és Nyomda szervezésében 

ma 18 órától mutatják be a Városháza gyűlés-
termében Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt Isten 
segedelmével udvaromat megépítettem – Törté-
nelmi családok kastélyai Erdélyben című kötetét. 
A könyvet a szerzők jelenlétében Haller Béla, a 
Castellum Alapítvány elnöke méltatja.

Haller Béla a könyv előszavában megfogal-
mazott ajánlása szerint figyelemreméltó alkotás 
ez az erdélyi kastélykönyv, amely nemcsak a több 
mint 60 nemesi család és az általuk építtetett, bir-
tokolt mintegy 130 kastély bemutatását, hanem 
az erdélyi nemesség és az erdélyi kastélyépítészet 
történetének rövid összefoglalását is tartalmazza 
kivételesen gazdag képanyaggal illusztrálva.

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.


