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Hétfő
Az év 346. napja, a hátralévő napok szá-

ma 19. Napnyugta ma 16.30-kor, napkelte 
holnap 7.49-kor. 

Isten éltesse 
Bulcsú és Gabriella nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Bulcsú jelenté-

se: vért keverő, vért kibocsátó, míg a héber–
latin eredetű Gabriella jelentése: Isten embe-
re, Isten bajnoka. 

December 12-én történt 
1642. A holland Abel Tasman felfedezte 

Új-Zélandot. 

December 12-én született 
1821. Gustave Flaubert francia író 
1915. Frank Sinatra amerikai énekes, 

filmszínész 
1973. Sáry Bánk Erkel Ferenc-díjas ze-

neszerző 

December 12-én halt meg 
1586. Báthori István erdélyi fejedelem és 

lengyel király 
1889. Robert Browning angol költő, 

drámaíró 
1918. Széchenyi Béla gróf földrajzi és 

geológiai kutató, akadémikus 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben 
7 sérült személyhez, 3 infarktusos esethez, 10 
agyvérzéshez, 18 szívbeteghez, 35 magas vér-
nyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 15 testi 
sértéshez, 26 különböző traumához, 9 asztmás 
és 3 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 23 szülés, 15 ájulás, 7 
ittas állapot, 7 kómás állapot,  23 nehéz lég-
zés, 5 rángógörcs, 1 öngyilkossági kísérlet, 1 
kutyaharapás, 16 pillanatnyi elmezavar, 1 al-
kohol-, 1 gyógyszer- és 4 ételmérgezés eset, 38 
lázas állapot, 13 hasmenés, 3 allergiás reakció, 
3 gyomorvérzés esetén. Nyilvános helyről 7 
alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen négy halottat jegyeztek.

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
átkötési munkálatok miatt Csíkszeredában, 
a Kalász negyedben szünetelni fog az ivóvíz-
szolgáltatás ma 9–14 óra között és holnap szü-
netelni fog a melegvíz-szolgáltatás 9–14 óra 
között a Kalász negyedi kazánház körzetében.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–16 óra között 
Gyimesfelsőlokon a 38–42. szám alatt.
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A korondi Herkules
Becze Zoltán A korondi Herkules című 

filmjének bemutatójára és a rendezővel való 
beszélgetésre várják az érdeklődőket ma 18 
órára a csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi 
Házba. A filmet Csíki András, a Hargita Me-
gyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság igazgatója 
mutatja be. Házigazda: dr. Zsigmond Barna 
Pál főkonzul. Szervező: a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusa.

János vitéz 
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes János vitéz című műsorát ma 10, illetve 13 
órától Csíkszeredában, a Városi Művelődési 
Házban láthatja a közönség.

Örmény est és szilveszter
A novemberi kulináris estek folytatá-

saként, holnap Örmény estre és az év utolsó 
napján szilveszteri mulatságra hívják Önöket 
a csíksomlyói Salvator Étterembe. Holnap 
Angadsabur levest, Dolma örmény töltött 
káposztát, Dalauzit fogyaszthatnak, illetve 
Ailazan párolt zöldségeket (18 órától). Az est 
hangulatát örmény zene fokozza. December 
31-én svédasztalos szilveszteri vacsora lesz élő-
zenével, tombolával, meglepetésekkel, hajnal-
hasadtáig tartó mulatozással. További infor-
mációk és asztalfoglalás a szálloda recepcióján 
vagy a 0266–313452-es, a 0266–372126-os, 
illetve a 0741–258156-os telefonszámon, va-
lamint a salvator@salvator.ro e-mail címen.

Kézműves-foglalkozás
A legszebb családi ünnepünk a karácsony, 

de még szebbé tehetjük, ha mi magunk ké-
szítjük az ajándékot, vagy pedig saját készíté-
sű meglepetésünkkel újabb meghitt perceket 
varázsolunk szeretteinknek. December 17-én, 
szombaton 11 és 17 óra között színes program-
mal várják a barkácsolni vágyó érdeklődőket a 
Csíki Székely Múzeumhoz tartozó Kossuth 
utcai galériába (Csíkszereda, Kossuth Lajos 
utca 12. szám, I. emelet). A résztvevők a nap 
folyamán a téli ünnepkörről szóló társasjátékot 
és kézművesmunkákat készíthetnek, melyeket 
hazavihetnek. Emellett az ünnep hangulatát 
megidéző karácsonyi meseolvasással és egyéb 
meglepetésekkel várják a gyerekeket. A tevé-
kenységek lebonyolításában önkéntes diákok 
és múzeumbarátok lesznek segítségükre.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma és va-
sárnap 18, illetve csütörtökön 20 órától a The 
chronicles of Narnia című filmet. A Gulliver 
utazásait ma 20 órától, szerdán, pénteken és 
szombaton 18 órától vetítik. A Journey to the 
Center of the Earth című filmet holnap 20 órá-
tól, csütörtökön 18 órától tűzték műsorra. A 
Dark country című filmet holnap 18, míg szer-
dán, szombaton és vasárnap 20 órától láthat-
ják, az Avatar című filmet szombaton és vasár-
nap 15 órától kísérhetik figyelemmel a mozi-
rajongók. A Michael Flatley Returns as Lord of 
Dance 2011-et pénteken 20 órától vetítik.  Az 
Oroszlánkirály mesefilmet vasárnap 12 órától, a 
Battle for Terra című filmet szombaton 12, míg 
vasárnap 10 órától láthatják. A Megamind című 
filmet szombaton 10 órától tűzték műsorra. 

 www.parapista.com

– Vegyen fel a céghez, igazgató úr, 
majd meglátja, milyen kevés munkával beérem.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!

Kérdés: Mi a címe és ki írta azt a regényt, amely nemcsak a 20. századi orosz, hanem 
egyben az egyetemes irodalom egyik csúcsa; sokrétegű és megjelenése óta sokféleképpen 
értelmezett alkotás, amelyben sok műfaj és stílus (romantika, realizmus, groteszk) 

keveredik, s ennek ellenére mégis többé-kevésbé egységes egészet alkot. A cselekmény alapvetően 
három, összevissza bogozódó szálon fut; az első a Moszkvába érkezett, magát általában fekete 
mágusnak nevező Woland professzor és kíséretének cselekedeteiről szól; a második a Pilátus–Jézus 
történet egyéni értelmezésű feldolgozása, önálló betétregénynek is tekinthető; míg a harmadik szál 
egy szerelmi történet. A könyv magyar fordításban 1969-ben jelent meg először.

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!

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.


