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Péntek
Az év 343. napja, a hátralévő napok szá-

ma 22. Napnyugta ma 16.29-kor, napkelte 
holnap 7.48-kor. 

Isten éltesse 
ma Natália és Natasa, holnap Judit és 

Loretta, vasárnap pedig Árpád nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Natália jelentése: Jézus 

születésnapja, míg a Natasa a Natália orosz 
becézőjéből önállósult. A héber eredetű Judit 
jelentése: Júdeából származó nő, a Loretta pe-
dig a latin eredetű Laura, valamint a Leonóra 
olasz továbbképzéséből önállósult név. A ma-
gyar eredetű Árpád jelentése: árpa.

December 9-én történt 
1473. Mátyás király megerősítette a szé-

kelyek szabadságjogait. 

December 9-én született 
1608. John Milton angol klasszikus költő 
1915. Elisabeth Schwarzkopf német 

operaénekesnő 
1934. Garas Dezső Kossuth-díjas színész 

December 9-én halt meg 
1641. Anthonis van Dyck holland festő 
2003. Robert LeRoy Bartley amerikai 

újságíró 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket ve-
títik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. 
szám): ma és szombaton 18, illetve vasár-
nap 20 órától az Utazás a Föld középpontja 
felé című filmet. A Thor című filmet szom-
baton 20 órától, vasárnap 18 órától vetítik. 
Az Avatar című filmet szombaton és va-
sárnap 15 órától tűzték műsorra. A Pina 
bausch című filmet ma 20 órától láthatják, 
a Garfield 3. részét szombaton 10 és vasár-
nap 12 órától kísérhetik figyelemmel a mo-
zirajongók. A Battle of Terra című filmet 
szombaton 12, vasárnap 10 órától vetítik. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. 

*
A székelyudvarhelyi Relax 3D Mozi 

Clubban (Solymossy utca 1. szám, tel.: 0740–
039560) ma és holnap 18 órától a Harry Potter 
7/1. részét láthatják, vasárnap 11 órától az Ice 
Age 3. részét, 18 órától pedig a The legend of 
guardians című filmet kísérhetik figyelemmel. 
Kedden 18 órától ismét a Harry Potter 7/1. ré-
szét tűzték műsorra. 

foglalkozás gyerekeknek

Szombaton 11 órától mécses- és üveg-
festéses foglalkozást tartanak gyerekeknek a 
székelyudvarhelyi Művelődési Ház Kuckó-
műhelyében. A részvételi díj 3 lej.
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programajánló

Színház
A csíkkarcfalvi és környékbeli települé-

sek gyerekeinek játssza a Csíki Játékszín a 
Mindennapi varázslatok című mesejátékát 
ma 13 órától a helyi művelődési házban. Az 
előadásra a Babszem Jankó-bérlet érvényes. A 
kiszállást Hargita Megye Tanácsa támogatja, 
a Színház a Székelyföldnek elnevezésű prog-
ramja keretében. 

Fotókiállítás
Homoródkeményfalván a helyi kultúrház-

ban holnap 14 órától fotókiállításra látogathat-
nak el az érdeklődők. Kiállító művészek: Ádám 
Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Mol-
nár Attila, Veres Nándor, Fülöp Szilárd, Kele-
men Csaba-András, Lőrincz Lehel, Magyari 
Hunor, Márton Ildikó, Miklós Csongor, Sütő 
Gábor, Virágh Zsuzsa, Vitos Hajnal.

Kamarakoncert
Csíkszépvíz Polgármesteri Hivatalának 

dísztermében ad koncertet a Csíki Kamara-
zenekar Kamaraegyüttese ma 18 órától Har-
gita Megye Tanácsának Komolyzene Hargita 
megyének elnevezésű programja keretében. 
Közreműködik: Filip Ignác – furulyák, ba-
rokk fuvola, ének; Szabó Éva – furulyák, ba-
rokk fuvola, dobok; Kovács László – hegedű, 
ének; Kovács Éva – hegedű; Adorján Csaba 
– brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor 
– cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. 
Műsoron: magyar főúri zene a XVI. századtól 
napjainkig. 

 www.parapista.com

– Na, és ez milyen betű?

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kedves Olvasóink! Lapunk játékára közel száz megfejtés érkezett, és a nagy 
érdeklődésre és az olvasói hűségre való tekintettel a két, egyenként 50 lejes 
könyvutalvány mellett egy értékes könyvet is kisorsoltunk. A nyeremények 

átvehetők a szerkesztőségben, munkanapokon 9–15 óra között. 

Nyerteseink:
• 50 lejes könyvutalvány: André Krisztina (Csíkszentkirály)
• 50 lejes könyvutalvány: Kulcsár Orsolya (Székelyudvarhely)
• ajándékkönyv: Szilvás Enikő (Salamás)

Jövő héten folytatódik a játék, a hétfői lapszámunkban újabb kérdésre várjuk 
a helyes válaszokat. Nyerteseinknek gratulálunk!

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!

Sas Péter: A heraldikus

Az utolsó kiemelkedő 
magyar heraldikusként 
él a munkásságát is-

merő szakemberek, a címertan 
és a családtörténet iránt érdek-
lődők emlékezetében Köpeczi 
Sebestyén József. 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.

Adventi hangversenysorozat
A Nagy István Művészeti Szakközépis-

kola idén is adventi hangversenysorozattal 
tiszteli meg Csíkszereda zenekedvelő polgá-
rait. Vasárnap 11.15-től a IX–XII. osztályo-
sok zenekarának és rézfúvós-kvartettjének 
előadását láthatják-hallhatják a csíkszeredai 
református templomban. Az ének szakos 
diákok – 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 Ke-
reszt-templomban. 

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, 
hogy a tagsági díj kifizetése, illetve kapcso-
lattartás céljából forduljanak Kelemen Hu-
nor parlamenti képviselő irodájához (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 8. szám, I. eme-
let, telefon: 0266–311836, naponta 9–15 
óra között).

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, 

hogy átkötési munkálatok miatt Csíksze-
redában, a Kalász negyedben szünetelni 
fog az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn (december 
12-én) 9–14 óra között és kedden, decem-
ber 13-án szünetelni fog a melegvíz-szol-
gáltatás 9–14 óra között a Kalász negyedi 
kazánház körzetében.


