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Péntek
Az év 336. napja, az esztendő hátralévő 

napjainak száma: 29. Napnyugta ma 16.39-
kor, napkelte holnap 7.26-kor. 

Isten éltesse 
ma Melinda és Vivien, holnap Ferenc és 

Olívia, vasárnap pedig Borbála, Boróka és 
Barbara nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezeken a napokon ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Melinda D’Ussieux francia író néval-

kotása, a Vivien a Viviána angol változata. 
A francia–latin eredetű Ferenc jelentése: 
francia, míg a latin eredetű Olívia olajfát 
jelent. A görög eredetű Barbara, annak ma-
gyaros Borbála változata és ez utóbbi becé-
zőjéből önállósult Boróka jelentése: idegen, 
külföldi nő. 

December 2-án született 
1923. Maria Callas görög származású 

operaénekesnő 
1981. Britney Spears amerikai popéne-

kesnő 

December 2-án halt meg 
1918. Edmond Rostand francia költő, 

író, drámaíró 
1933. James Henry Breasted amerikai 

egyiptológus 
1983. Vámos László Balázs Béla-díjas fo-

tóművész, érdemes művész 

adománygyűjtési akció

Karácsonyi adomány-
gyűjtő akciót szervez a 
csíkszeredai Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Hallgatói 
Önkormányzata (HÖK) 
a Kommunikáció és PR-
szak másodéves hallgatói-
val közösen az oltfalusi 
Tímár családnak. A 

Hargita Népe 2011. november 22-i számában 
Forró-Erős Gyöngyi riportját olvasva megis-
merhettük az oltfalusi Tímár család történetét, 
egy édesanya mérhetetlen kitartását, egyedül-
létben és szegénységben... Mindazokat, akik 
segíteni szeretnének,  december 16-ig a csík-
szeredai Sapientia – EMTE portáján két gyűj-
tődoboz várja, ahová alapélelmiszereket, illet-
ve készpénzt lehet elhelyezni. Tegyük együtt 
szebbé a Tímár család karácsonyát, mert a 
meghitt, szeretetben gazdag, finom vacsorák-
kal bővelkedő ünnep mindenkit megillet!

beszélgetés a fűtésidényről

A Fény Televízió Ráadás című műso-
rában Barabás Orsolya Dácz Gáborral, az 
E-Star C.D.R. Kft. ügyvezető igazgatójá-
val a második fűtésidényről beszélget. A 
fogyasztók számára hasznos információ-
kat tartalmazó műsort ma reggel 9 órától, 
szombaton 18.30-tól és 21 órától, valamint 
december 4-én, vasárnap reggel 9 órától te-
kinthetik meg.
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programajánló

Festménykiállítás
Keresztes Evelin munkáiból nyílik kiállí-

tás ma 17 órától Csíkszeredában, az Ave Art 
Galériában (Szív utca 2/A/1. szám). A tárlatot 
Zsigmond Márton képzőművész nyitja meg.

 
Mustármag
Wass Albert írásaiból összeállított egyé-

ni mű sort mutat be Mustármag címmel 
Kul csár- Székely Attila, a Tomcsa Sándor 
Színház társulatának tagja vasárnap 19 órá-
tól a szé kely ud varhelyi Szent Miklós-plébá-
niatemplomban.

János vitéz
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

december 7-én 13 órától Madéfalván mutatja 
be legújabb műsorát, a János vitézt. A csíkszere-
dai bemutató és az azt követő előadások sikere 
szavatolja minden nézőnek korosztálytól füg-
getlenül a jó szórakozást. Az előadás Hargita 
Megye Tanácsának Néptánc a vidéknek elneve-
zésű programja keretében zajlik.

Sijetető-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Gyimesi-havasok vidé-
kére szervez túrát, melyre minden érdeklődőt 
szívesen vár. Útvonal: Gyimesközéplok – An-
ta lok-patakának völgye – Sijetető – Bán-pa tak 
völgye – Gyimesközéplok. Indulás: va sárnap 
reggel a 7.10-kor induló személyvonattal a tar-
kői vasúti megállóig. A túrára szombaton este 
9 óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as 
telefonszámon. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Demeter Béla tart fogorvosi sür-
gősségi ügyeletet a Bolyai utca 2. szám alatti 
rendelőjében. Szé kelyudvarhelyen 9–13 óra 
között dr. Péter Tamás az Iskola utca 4. szám 
alatt fogadja a betegeket.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

www.parapista.com

– Felállna, fiatalember?
– Én ismerem ezt a cselt, nyanya! Felállok, maga meg gyorsan leül a helyemre...

Mikulás-várás 

December 4-én, advent második vasár-
napján is közös gyertyagyújtásra várja 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata városunk lakóit. A második gyertya 
jelképes lángra lobbanását megelőzően azonban 
a Mikulásé és a gyermekeké lesz a főszerep, 16 
órától kezdődik ugyanis a Tulipán áruház előtt 
a Mikulás-váró ünnepség. A Máthé Tünde és 
Nyírő Ibolya óvónők vezetésével zajló Mikulás-
csalogató műsorra nagy szeretettel várják a város 
legkisebb polgárait. A Mikulás látogatása után 
17 órától László Rezső hargitafürdői plébános 
és Szatmári Ingrid református lelkész osztja meg 
gondolatait a jelenlevőkkel, majd felgyúl Csíksze-
reda adventi koszorújának második gyertyája is.

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.
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