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Hétfő
Az év 339. napja, az év végéig hátralevő 

napok száma 26. Napnyugta ma 16.36-kor, 
napkelte holnap 7.33-kor. 

Isten éltesse 
Vilma nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–német eredetű Vilma jelentése: 

erős akaratú védelmező. 

December 5-én történt 
1957. Leningrádban vízre bocsátották a 

világ első atommeghajtású jégtörőhajóját. 
1962. Megalakult a Magyar Űrkutatási 

Bizottság a Magyar Tudományos Akadémia 
keretén belül. 

December 5-én született 
1867. Józef Klemens Pilsudski lengyel 

politikus, marsall, államfő 
1902. Pressburger Imre Oscar-díjas ma-

gyar származású angol filmrendező, forgató-
könyvíró 

1932. Sheldon Lee Glashow Nobel-díjas 
amerikai fizikus 

1934. Galambos Erzsi Kossuth-díjas szí-
nész, kiváló művész 

1962. José Cura argentin operaénekes, 
tenor 

December 5-én halt meg 
1791. Wolfgang Amadeus Mozart 

(Johannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus) osztrák zeneszerző 

1870. id. Alexandre Dumas francia re-
gény- és drámaíró 

1965. Joseph Erlanger Nobel-díjas ameri-
kai orvos, fiziológus 

1973. Sir Robert Alexander Watson-Watt 
skót fizikus 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 7 közúti balesetben 
13 sérült személyhez, 1 munkabalesethez, 4 
infarktusos esethez, 19 agyvérzéshez, 24 szív-
beteghez, 36 magas vérnyomásos esethez, 19 
csonttöréshez, 6 testi sértéshez, 26 különböző 
traumához, 8 asztmás és 5 epilepsziás krízis-
hez riasztották a Hargita Megyei Mentőszol-
gálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve el-
látták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 15 szülés, 17 ájulás, 14 ittas állapot, 3 
kómás állapot,  31 nehéz légzés, 9 rángógörcs, 
1 öngyilkossági kísérlet, 3 égési sérülés, 2 ku-
tyaharapás, 13 pillanatnyi elmezavar, 1 gyo-
morvérzés, 38 lázas állapot, 10 hasmenés, 2 
allergiás reakció és 1 skarlátos megbetegedés 
esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–17 óra között Csa-
ra csóban. 
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Karácsonyi énekek 
Én nagy vigasságos örömet hirdetek címmel 

Györfi Erzsébet és Elekes Emőke karácso-
nyi énekeket ad elő Kájoni János Cantionale 
Catholicum (1676) énekgyűjteményéből há-
rom különböző székelyföldi helyszínen Har-
gita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kul-
turális Központ szervezésében. Csíkszeredá-
ban a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő 
Csíkszeredai Egyetemi Lelkészséggel együtt-
működve szervezik a koncertet, melyet holnap 
20 órától a Sapientia – EMTE nagyaulájában 
kísérhetnek figyelemmel. A turné további ál-
lomásai: Gelence, római katolikus templom, 
december 8-án 12 órától; Csíkszentdomokos, 
római katolikus templom, december 11-én 12 
órai kezdettel.

János vitéz
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes szerdán 13 órától Madéfalván mutatja be 
legújabb műsorát, a János vitézt. A csíkszere-
dai bemutató és az azt követő előadások sike-
re szavatolják minden nézőnek korosztálytól 
függetlenül a jó szórakozást. Az előadás Har-
gita Megye Tanácsának Néptánc a vidéknek 
elnevezésű programja keretében zajlik. 

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): csütörtö-
kön, pénteken és szombaton 18, illetve vasár-
nap 20 órától az Utazás a Föld középpontja felé 
című filmet. A Thor című filmet ma, szerdán és 
vasárnap 18 órától, míg holnap és szombaton 
20 órától vetítik. A Dark countryt ma, szerdán 
és csütörtökön 20 órától, holnap pedig 18 órá-
tól tekinthetik meg. Az Avatar című filmet 
szombaton és vasárnap 15 órától tűzték mű-
sorra. A Pina bausch című filmet pénteken 20 
órától láthatják, a Garfield 3. részét szombaton 
10 és vasárnap 12 órától kísérhetik figyelemmel 
a mozirajongók. A Battle of Terra című filmet 
szombaton 12, vasárnap 10 órától vetítik. 

adománygyűjtési akció

Karácsonyi adomány-
gyűjtő akciót szervez a 
csíkszeredai Sapientia 
Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem Hall-
gatói Önkormányzata 
(HÖK) a Kommuniká-
ció és PR-szak másod-
éves hallgatói val közö-
sen az oltfalusi Tímár 

családnak. A Hargita Népe 2011. november 
22-i számában Forró-Erős Gyöngyi riport-
ját olvasva megismerhettük az oltfalusi 
Tímár család történetét, egy édesanya mér-
hetetlen kitartását, egyedüllétben és sze-
génységben... Mindazokat, akik segíteni 
szeretnének,  december 16-ig a csíkszere-
dai Sapientia – EMTE portáján két gyűj-
tődoboz várja, ahová alapélelmiszereket, 
illetve készpénzt lehet elhelyezni. Tegyük 
együtt szebbé a Tímár család karácsonyát, 
mert a meghitt, szeretetben gazdag, finom 
vacsorákkal bővelkedő ünnep mindenkit 
megillet!

www.parapista.com

– Ha az alkoholizmusnak van határa, akkor Lala máris kettős állampolgár.

Az elnémult harangok

APro Print Könyvkiadó szervezé-
sében tartanak könyvbemutatót 
Csíkszeredában, a Szent Kereszt-

plébánián december 7-én, szerdán 18.30-
tól, amelyen Novák Csaba Zoltán – Denisa 
Bedeanu Az elnémult harangok – Egy meg-
figyelés története, Pálfi Géza élete a Securitate 
irataiban című könyvet ismerhetik meg. A 
kötetet Novák Csaba Zoltán és Maksay Ág-
nes mutatja be.

*
Az erdélyi magyarság egyházai, azok 

néhány karizmatikus vezetője, papja egy-
egy adott korszakban fontos szerepet 
játszottak mind a társadalomszervező, 
mind pedig a kulturális életben. Az egy-
ház a kommunista párt diktatúrája alatt 

gyakran jelentett menedéket az arra rá-
szorulóknak, nemcsak morális, hanem 
a nemzeti identitás ápolásában is. Pálfi 
Géza egyik ilyen jeles személyisége volt a 
korszaknak, ezért a Securitate kiemelt fi-
gyelemmel követte minden lépését. Pálfi 
megfigyelésének történetét csak fokoz-
za a lelkész gyanús körülmények között, 
hirtelen bekövetkezett halála. E kötetben 
a szerzők Pálfi Géza megfigyelésének tör-
ténetét, a Securitate és a katolikus egyház 
viszonyának több mozzanatát mutatják 
be. A kötet dokumentumaiban a megfi-
gyeltek, megfigyelők, a megzsarolt és az 
önkéntes informátorok, a Securitate tiszt-
jei és azok módszereinek színes és komp-
lex világa bontakozik ki.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 550. könyve

Sas Péter: A heraldikus

Köpeczi Sebestyén József 
az utolsó kiemelkedő 
magyar heraldikusként 

él a munkásságát ismerő szak-
emberek, a címertan és a csa-
ládtörténet iránt érdeklődők 
emlékezetében. Munkássága, 
tevékenysége azonban összessé-
gében ismeretlen a nagyközön-
ség számára, csak szűk szakmai 
körben tudnak róla, írásbeli közlései pedig 
megjelenésük óta egyre elérhetetlenebbek. 
Jelen monográfia életét, munkásságát kora 
művelődéstörténetébe ágyazottan mutatja 
be, valamint ehhez kapcsolódóan össze-
gyűjti nemcsak címertani és családtörténe-
ti, hanem valamennyi, írásban megjelent 

szaktanulmányát és kéziratban 
maradt munkáját. Forma: 193 
x 274. Terjedelem: 624 + 648 
oldal, amelyből 72 oldal színes. 
Kivitelezés: kötött. Ára: 265 lej. 
A könyv megvásárolható a Gu-
tenberg Könyvesboltban: Csík-
szereda, Petőfi utca 4. szám, tel.: 
0266–316798.

*
A kötetet december 7-én, szerdán 18 

órától a Magyar Köztársaság Csíkszeredai 
Főkonzulátusának dísztermében, a Lazarus 
Házban mutatják be a szerző jelenlétében. 
Házigazda: Zsigmond Barna Pál főkonzul. 
A könyvet bemutatja: Kozma Mária, a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője.


