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Szerda
Az év 341. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 24. Napnyugta ma 16.30-kor, 
napkelte holnap 7.44-kor. 

Isten éltesse 
Ambrus nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Ambrus jelentése: hal-

hatatlan. 

December 7-én történt 
1941. A japánok meglepetésszerű bom-

batámadást intéztek a Pearl Harborban állo-
másozó csendes-óceáni amerikai flotta ellen, 
s annak nagy részét megsemmisítették. 

December 7-én született 
1882. Georgi Rajcsev bolgár író, elbeszé-

lő, a pszichológiai realizmus képviselője 
1927. Fodor Sándor József Attila-díjas 

író, műfordító 

December 7-én halt meg 
Kr. e. 43. M. T. Cicero római szónok, ál-

lamférfi 
1947. Nicolas Murray Butler Nobel-bé-

kedíjas amerikai újságíró, pedagógus 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
holnap, pénteken és szombaton 18, illetve 
vasárnap 20 órától az Utazás a Föld közép-
pontja felé című filmet. A Thor című filmet 
ma és vasárnap 18 órától, míg szombaton 20 
órától vetítik. A Dark countryt ma és holnap 
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 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. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon. 

a földmérő mérnök válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Rákossy 
Botond földmérő mérnök, aki a ingatlan- és 
földterület-visszaigénylések folyamatában 
felmerülő kérdésekre válaszol.  A beszélge-
tésbe a műsor idején a hallgatók is bekap-
csolódhatnak a 0265–307777-es vagy a 
0365–424433-as telefonszámokon, illetve 
a 0755–044019-es SMS-számon. Kérdései-
ket – a műsort megelőzően is – feltehetik a 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.
ro e-mail címen. Műsorvezető: Agyagási Le-
vente.
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Színház
A Csíki Játékszín társulata ma és holnap 

17 órától a Tudós nők című komédiáját játssza. 
Ma az Arlechino-bérletesek, holnap a Rómeó 
és Júlia-bérletesek nézhetik meg az előadást. 

*
Henrik Ibsen Nóra című drámáját ma 

19 órától tekinthetik meg a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház nagyszínpadán.

Transsylván pótdepressziók
Kovács András Ferenc és Tompa Gábor 

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

Kamarakoncert
Csíkszépvíz Polgármesteri Hivatalának 

Dísztermében ad koncertet a Csíki Kamara-
zenekar Kamaraegyüttese pénteken 18 órától 
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene Har-
gita Megyének elnevezésű programja kereté-
ben. Közreműködik: Filip Ignác – furulyák, 
barokk fuvola, ének; Szabó Éva – furulyák, 
barokk fuvola, dobok; Kovács László – hege-
dű, ének; Kovács Éva – hegedű; Adorján Csa-
ba – brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor 
– cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. 
Műsoron: magyar főúri zene a XVI. századtól 
napjainkig. A belépés díjtalan.

János vitéz 
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes új műsorával, a János vitézzel folytatja 
körútját a megye településein. A társulat hol-
nap 13 órától Etéden lép színpadra, majd 18 
órakor Kőrispatakon. Pénteken 13 órától 
Csíkszentdomokoson lesz előadás, ezt kö-
vetően vasárnap 19 órától Csíkmenaságon 
élvezheti a közönség „a hős gyönyörűséges uta-
zása és csodálatos megérkezése” történetét. Az 
előadások Hargita Megye Tanácsának Néptánc 
a vidéknek elnevezésű programja keretében 
zajlanak. December 12-én Csíkszeredában, a 
Városi Művelődési Házban 10 órától, illetve 
13 órától láthatják az előadást.

Világ világossága 
Világ világossága címmel ad karácsonyi 

koncertet Antal Ágnes és Antal Imre több 
Hargita megyei településen. A karácsonyi 
énekekből és imádságokból álló koncert állo-
másai: holnap a tízórás szentmise után Teke-
rőpatakon, 18 órától Gyergyószentmiklóson, 
a Szent Miklós-templomban, 10-én 18 órától 
Marosfőn, 11-én a gyergyóremetei templom-
ban a kilencórás mise után lépnek színpadra. 
December 11-én a 17 órától kezdődő misét 
követően Szárhegyen, 13-án a szintén 17 órá-
tól kezdődő szentmise után Karcfalván, 14-
én 17 órától pedig Pálfalván, 15-én 17 órától 
Csíkszentkirályon kísérhetik figyelemmel 
műsorukat a helyi templomban. December 
17-én Gyergyóújfaluban adnak koncertet 
a 18 órától kezdődő szentmise után, 18-án 
Gyergyóalfaluban a 11 órakor kezdődő mise 
után, majd ugyanaznap a gyergyószentmiklósi 
Szent István-templomban 18 órától koncer-
teznek. Balánbányán december 24-én 20-
órától láthatják-hallhatják műsorukat.

www.parapista.com

– Veszek egy kis vért az analízishez, bácsi.
– S osztán ha végzett, visszaadja?

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

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!

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 ágyazot-
tan mutatja be, valamint ehhez 
kapcsolódóan összegyűjti nem-
csak 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 
Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. szám, tel.: 0266–316798.


