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Szerda
Az év 348. napja, a hátralévő napok szá-

ma 17. Napnyugta ma 16.32-kor, napkelte 
holnap 7.53-kor. 

Isten éltesse 
Szilárd nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Szilárd a Konstantin magyarító lefor-

dítása. 

December 14-én történt 
2006. Az 1054-es egyházszakadás óta 

első ízben találkozott a görög ortodox egy-
ház feje és a római pápa, amikor XVI. Bene-
dek pápa és Hrisztódulosz athéni érsek Vati-
kánvárosban közös nyilatkozatot írt alá. 

December 14-én született 
1503. Nostradamus francia orvos, aszt-

rológus 
1607. Kemény János erdélyi fejedelem 
1895. Paul Éluard francia költő 

December 14-én halt meg 
1437. Budai Nagy Antal, az erdélyi pa-

rasztfelkelés vezetője 
1799. George Washington amerikai had-

vezér, államférfi, az Egyesült Államok első 
elnöke 

1986. Páger Antal Kossuth-díjas színész, 
kiváló művész

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja Erőss Csaba, a 
Ma ros megyei posta műveleti igazgatója, aki a 
pos tai küldeményekkel, a szolgáltatások minő-
ségével kapcsolatos hallgatói kérdésekre is vá-
laszol a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-
as telefonszámokon. Kérdéseket tehetnek fel 
a 0755–044519-es SMS-számon, illetve a 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro 
honlapon. Műsorvezető: Agyagási Levente. 

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor par-
lamenti képviselő irodájához (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 8. szám, I. emelet, telefon: 
0266–311836, naponta 9–15 óra között).

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 9–16 óra között Csíkmenaságon 
a 126–160. és a 325–352. szám alatt, illetve 
9–16 óra között Csíkszeredában, a Stadion 
kazánházban és környékén szünetel a gázellá-
tás szintén javítási munkálatok miatt. Ebben 
az időszakban nem tudnak fűtést és meleg vizet 
szolgáltatni a Stadion és Borvíz kazánházak ál-
tal ellátott tömbházakban.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.
org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Burus János Botond

hargitanépe

para

programajánló

Tájképek, harcosokkal 
György Attila Tájképek, harcosokkal cí-

mű könyvét mutatják be holnap 19 órától 
Szé kelyudvarhelyen, a Gondűző Étteremben. 
Moderátor: Muszka Sándor. Házigazda: Mu-
rányi Sándor Olivér. 

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 prog-
rammal várják a barkácsolni vágyó érdeklő-
dőket a Csíki Székely Múzeumhoz tartozó 
Kossuth utcai galériába. 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.

Könyvbemutató
Holnap 17.30-tól mutatják be a dr. Gar-

da Dezső által szerkesztett A mezővárostól a 
rendezett tanácsú városig című tanulmánykö-
tetet a Gyergyószentmiklósi Városi Könyv-
tárban. A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Gyergyói Fiókszervezete által szervezett 
nemzetközi konferencián elhangzott, neves 
történészek kutatásán alapuló tanulmányok 
gyűjteménye. Olyan múltkutatók gondolatai, 
mint Csukovits Enikő, Tringli István, C. Tóth 
Norbert, Horn Ildikó, Rüsz-Fogarasi Enikő, 
Tüdős Kinga, Egyed Ákos, Pál Antal Sándor, 
Boér Hunor és Garda Dezső. 

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében: hol-
nap 20 órától, vasárnap 18 órától a Narnia 
krónikái című filmet. A Gulliver utazásait 
ma, pénteken és szombaton 18 órától vetí-
tik. Az Utazás a Föld középpontja felé című 
filmet holnap 18 órától tűzték műsorra. A 
Rém sötét vidék című filmet ma, szombaton 
és vasárnap 20 órától láthatják, az Avatar 
című filmet szombaton és vasárnap 15 órá-
tól kísérhetik figyelemmel a mozirajongók. 
A Tánc urát pénteken 20 órától vetítik.  Az 
Oroszlánkirály mesefilmet vasárnap 12 órá-
tól, a Terra című filmet szombaton 12, míg 
vasárnap 10 órától láthatják. A Megaagy 
című filmet szombaton 10 órától tűzték 
műsorra.  

karácsonyi vásár

December 16–17-én reggel 9 órától Har-
gita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Ag-
rárkamara karácsonyi vásárt szervez a csíksze-
redai Vár téren, ahol az érdeklődők megvásá-
rolhatnak minden finomságot a karácsonyi és 
az újévi asztalra. A hagyományosan készített 
élelmiszerek mellett kézművestermékeket 
is árusítanak majd, mindkét napon reggel 9 
órától délután 17 óráig. A programban szere-
pel a hagyományos disznóvágás, pénteken és 
szombaton egyaránt 9 órától.

 www.parapista.com

– Az agyamra megy ez a stressz!

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 isme-

rő szakemberek, a címertan és 
a családtörténet iránt érdeklő-
dők 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.


