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Kedd
Az év 340. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 25. Napnyugta ma 16.31-kor, 
napkelte holnap 7.43-kor. 

Isten éltesse 
Miklós nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög-szláv eredetű Miklós jelentése: 

győzelem és nép. 

December 6-án történt 
1492. Kolumbusz Kristóf felfedezte 

Hispaniola szigetét, amelynek területén ma 
Haiti és a Dominikai Köztársaság osztozik. 

1851. Az Egyesült Államokba érkezett 
a szabadságharc végétől száműzetésben élő 
Kossuth Lajos. 

1877. Thomas Alva Edison amerikai fel-
találó elkészítette az első nyilvános hangfel-
vételt. 

1998. Az Endeavour amerikai űrrepülő-
gép személyzete összekapcsolta a Zarja nevű 
orosz modult az amerikai Unity modullal, s 
ezzel megkezdődött a nemzetközi űrállomás 
létrehozása. 

December 6-án született 
1742. Nicolas Leblanc francia kémikus és 

orvos 
1807. Tarczy Lajos filozófus és természet-

tudós, akadémikus 
1915. Gyárfás Miklós József Attila-díjas 

író, újságíró 

December 6-án halt meg 
1805. Nicolas-Jacques Conté francia fes-

tő, a grafitceruza feltalálója 
1822. Bertrand Andrieu francia acélmet-

sző, éremművész 

tallózó – Erdélyi Gyopár

Megjelent az Erdélyi 
Gyopár legfrissebb lap-
száma. A tartalom ból: 
Erőss Zsolt erdélyi kör-
útja; EKE-osztályok 
hírei; EKE-pályázat 
gyerekeknek; Cibles és 
a Király-erdő látniva-
lói; Védett területek: a 
Csalhó Nemzeti Park; 

Maros-völgyi barlangritkaságok; Erdély 
öröksége: a gyulafehérvári templomrom; 
Ekések hétezer méter felett. A 120 esztendős 
Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta meg-
jelenő, természetjárás, honismeret, környe-
zetvédelem témaköröket felölelő kiadványát 
keresse az EKE tagszervezeteinél!

a nap vicce

Pistike erősen dadog, ezért logopédus-
hoz viszi az anyukája. A logopédus azt 
mondja a gyereknek:

– Mondd ki szép lassan, hogy ezer, elő-
ször csak a felét!

Mire Pistike
– Ö... ö… ötszáz.
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Transsylván pótdepressziók
Kovács András Ferenc és Tompa Gábor 

Transsylván pótdepressziók című szonett kö-
tetének bemutatójára látogathatnak el az 
érdeklődők holnap 19 órától a Sapientia Tu-
dományegyetem nagyaulájába. Szervező: a 
BOOKART Kiadó.

Színház
A Csíki Játékszín társulata holnap és 

csütörtökön 17 órától a Tudós nők című 
komédiáját játssza. Holnap az Arlechino-
bérletesek, csütörtökön a Rómeó és Júlia-bér-
letesek nézhetik meg az előadást. A Moliére-
darab rendezője: Porogi Dorka. 

*
Henrik Ibsen Nóra című drámáját ma és 

holnap 19 órától tekinthetik meg a Móricz 
Zsigmond-diákbérlettel rendelkező nézők a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház tár-
sulatának előadásában.

Kiállítások
Szentes Zágon fotóiból nyílik kiállítás 

Csík szeredában, a Székelyföld Galériában (Tu-
dor Vladimirescu utca 5. szám) holnap 18 
órától. 

*
Mircia Dumitrescu grafikusművész tár-

latát Csíkszeredában, az új Kriterion Galé-
riában (Petőfi utca 4. szám) december 9-én, 
pénteken 19 órától nyitja meg Kelemen Hu-
nor kulturális miniszter. 

Kamarakoncert
Sztankay Klára és Balogh Ferenc (Buda-

pest) ad kamarakoncertet Székely udvarhelyen 
a Városháza Szent István-termében pénteken 
18 órától a Székelyföldi Filharmónia meghí-
vására. A koncertre érvényesek a filharmónia 
bérletei.

Eleink lakomája
December 9-én, pénteken 18 órától Kiszely 

István professzor Eleink lakomája – Hogyan 
táplálkoztak, mit ettek őseink, elődeink címmel 
tart előadást Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
talának gyűlés termében.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–17 óra között 
Csíkszereda következő utcáiban: Taploca 
(89–147., 92–156. szám alatt), Rét (1–46. 
szám alatt), Nap, Patak (1–24. szám alatt).

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 

holnap 9–13 óra között átkötési munkálatok 
miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Csíkszere-
dában, a következő utcákban: Nicolae Bălcescu 
(1–7., 2., 2/A szám alatt), Hősök (1–7. szám 
alatt), Mikó-vár épülete, Szász Endre (10–46. 
szám alatt). A Szász Endre utca 9–39. szám 
alatt este 19 óráig fog szünetelni a szolgáltatás. 
Itt minden fogyasztót átkötnek az új vízveze-
tékre, ezért kérik a lakókat, tartózkodjanak 
otthon vagy egyeztessenek időpontot a 0758–
770026-os telefonszámon. Ugyanakkor a 
GosCom Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy ezen 
munkálatok alatt a Hősök utcai kazánházban 
is szünetel a vízszolgáltatás.

www.parapista.com

– Az mindegy, mit érsz el az életben, 
a gyászmenet hossza úgyis az időjárástól függ.

Adventi hangversenysorozat

A Nagy István Művészeti Szakközép-
iskola idén is adventi hangverseny-
sorozattal tiszteli meg Csíkszereda 

zenekedvelő polgárait. Ma a II–IV. osztá-
lyos diákok Mikulás-koncertjét kísérhetik 
figyelemmel 17 órától a Nagy István Mű-
vészeti Szakközépiskola aulájában, vasár-
nap 11.15-től pedig a IX–XII. osztályosok 
zenekarának és rézfúvós-kvartettjének elő-
adását láthatják-hallhatják a csíkszeredai re-
formátus templomban. Az ének szakos diá-
kok – szintén vasárnap – 11.30-tól a Szent 
Ágoston-templomban lépnek színpadra, 
a kamarazene-együttesek pedig 11.45-től 
az evangélikus templomban koncerteznek, 
míg az ének szakos diákok 13.15-től a Szent 
Kereszt-templomban. Az énekkar és a ze-

nekar karácsonyi hangversenye december 
26-án, hétfőn 11.30-tól a csíksomlyói kegy-
templomban lesz. Karvezető: Gergely-Si-
mon Ibolya. Zenekarvezető: Kovács László. 
Szervezők: Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola, Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala és a Csíki Kamarazenekar Egyesület.

Kérdés: Mi a címe és ki írta azt az ifjúsági regényt, amely 1970-ben jelent meg először a 
Móra Könyvkiadónál és népszerűsége azóta is töretlen, számos kiadást ért meg, vala-
mint tévésorozat, hangoskönyv és musical is készült belőle. A regény főszereplője Gina, 

egy 14 éves, elkényeztetett pesti gimnazista lány, akit 1943-ban apja váratlanul, magyarázat 
nélkül egy vidéki református internátusba írat. A Matula zárt, puritán világa rengeteg lemon-
dásra kényszeríti a jóléthez és szabadsághoz szokott kislányt, minden kapcsolatot meg kell sza-
kítania a külvilággal...

Küldje be válaszát minden héten csütörtökön 11 óráig e-mailben a benedek.eniko@
hargitanepe.ro e-mail címre (névvel és telefonszámmal együtt) vagy SMS-ben a 0726–
193432-es telefonszámra, és értékes könyvutalványt nyerhet. Sorsolás minden csütörtökön 
12 órakor, a heti két nyertes nevét pénteki lapszámunkban közöljük. Játékunk december 
6–23. között zajlik, és hetente két, egyenként 50 lejes könyvutalvány talál gazdára!

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!


