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Csütörtök
Az év 349. napja, a hátralévő napok szá-

ma 16. Napnyugta ma 16.30-kor, napkelte 
holnap 7.52-kor. 

Isten éltesse 
Valér nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Valér jelentése erős, egész-

séges. 

December 15-én történt 
1916. Az I. világháborúban a németek 

leállították verduni támadásukat. 
1939. Bemutatták az Elfújta a szél című 

amerikai filmet. 
2001. Újra megnyitották a látogatók 

előtt a tizenegy évig tartó mentési munkála-
tok után helyreállított pisai ferde tornyot. 

December 15-én született 
37. Claudius Drusus Germanicus Cae-

sar Nero római császár 
1802. Bolyai János matematikus 
1832. Alexandre Gustave Eiffel francia 

mérnök 
1859. Ludwig Lazar Zamenhof lengyel 

orvos, az eszperantó nyelv megalkotója 

December 15-én halt meg 
1675. Jan Vermeer van Delft németalföl-

di festő 
1918. Salvatore Farina olasz író 
1966. Walt Disney Oscar-díjas amerikai 

rajzfilmrendező

élelmiszer-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
szociális közszolgálata tájékoztatja az érintet-
teket, hogy az Európai Unió intervenciós tar-
talékaiból származó élelmiszer-támogatás – a 
személyenkénti 8 kg rizs, 14 kg finomliszt, 9 
kg kukoricaliszt, 2 kg száraztészta, 1,1 kg keksz 
és 1,5 kg tejpor – a Madezit Kft. Szentlélek út 
49/B szám alatti raktárában vehető át január 
9-től, hétfőtől péntekig, naponta 10–14 óra 
között. Szükséges iratok: személyazonossági 
igazolvány és az utolsó havi jövedelmi-, illetve 
nyugdíjszelvény. Az élelmiszer-támogatásra 
a szociális támogatásban részesülők, a segé-
lyezett munkanélküliek, a súlyos és nagyon 
súlyos sérültek (I. és II. fokozat), valamint a 
kisnyugdíjasok (400 lejnél kevesebb nyugdíj) 
jogosultak. A gördülékeny kiszolgálás érdeké-
ben javasolják, hogy a jogosultak keressék ki a 
Városházánál kifüggesztett névsoron a nevük 
előtt álló sorszámot.

évzáró túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap tartja a természetjárók 
évzáró túráját, melyre minden érdeklődőt szí-
vesen vár. Útvonal: Csíkszereda – Kolos-patak 
forrása – Haromvár – Zsögödfürdő – Csíkszere-
da. Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a Mikó-
vár előtti térről. A túrára szombaton este 9 
óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as te-
lefonszámon.
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Előadás és könyvbemutató
A MÜTF Oktatási Központ és a Ro-

mániai Magyar Közgazdász Társaság ma 18 
órától egy szakmai előadással egybekötött 
könyvbemutatót tart Székelyudvarhelyen, 
a MÜTF székhelyén. A rendezvényen be-
mutatják Ambrus Tibor és Lengyel László 
Humán controlling eszközök a gyakorlat-
ban című könyvét, valamint néhány HR-
módszertan és azok gyakorlati alkalmazá-
sának ismertetésére kerül sor. A szakmai 
rendezvényen olyan helyi vállalati vezetők is 
prezentálnak, akik cégeiknél sikeresen alkal-
mazták a szerzők által kifejlesztett menedzs-
mentmódszereket.

Zenei audíció 
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola  gitár 
szakosztálya tart előadást ma 18 órától Csík-
szeredában, a Népiskola székhelyén (Gál Sán-
dor utca 9. szám).

Könyvbemutató
Albert Ildikó csíkszeredai pszichológus Az 

utazás divatja című könyvét mutatják be hol-
nap 17 órától a csíkszentmártoni Baka János 
Községkönyvtárban. A rendezvény házigaz-
dája Gergely András polgármester, a könyvet 
ismerteti és a szerzővel beszélget Forró-Erős 
Gyöngyi. A bemutató után megvásárolható a 
könyv, ára 22 lej.

Borkóstoló
Hamvas Béla Borklub keretén belül.
Ma 19 órától borkóstolóra várja az érdek-

lődőket a székelyudvarhelyi Hamvas Béla Bor-
klub. Meghívott: Györffy Jenő borász. Hely-
szín: Gondűző Étterem. 

Szent Miklós legendája
Vasárnap két újabb helyszínen mutatják be 

a Szent Miklós-legendát a Szent Miklós Kama-
rakórus előadásában: déli 12 órakor, nagymise 
után a gyergyóújfalvi templomban, 18.30-kor 
Gyergyószárhegyen, a helyi művelődési ház-
ban. A szcenírozott koncert rendezője Béres 
László, zenéjét szerezte Cári Tibor, szövegíró 
Sebestyén Rita. A belépés díjtalan. Mindkét 
fellépést Hargita Megye Tanácsa támogatja a 
Komolyzene Hargita megyének elnevezésű 
programja keretében.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–15 óra között 
Menaságújfaluban az 1–64. és az 558–618-as 
szám alatt.

*
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 

ma átkötési munkálatok miatt szünetel az 
ivóvíz-szolgáltatás Csíkszereda következő 
utcáiban: 9–19 óra között a Fenyő (9. és 11. 
szám alatt) és Pacsirta utcában, 9–17 óra 
között a Nárcisz, a Kossuth Lajos (29–43., 
44–46.), az M. Sadoveanu (25–33., 30–36.) 
utcában, illetve a Brassói út 7., 9. és 6–18. 
szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– Pár napja gyűlölöm az erőszakot. Ugyanis belekötöttem 
néhány békés járókelőbe, és azok jól elvertek...

Második, újrakiadás

A Hargita Népe ajánlja

Római katolikus naptár

Szállásikra adja az Isten! 

Naptár és kalendárium: 
mindkettő segít eliga-
zodni az időben. A 

naptárral számolhatjuk a napo-
kat, beoszthatjuk teendőinket, 
tervezhetjük az ünnepeket. A 
kalendárium eligazítót nyújt 
az évfordulókban, a ciklikusan 
ismétlődő eseményekben, és 
ezekhez kapcsolódó, tartalmas 
olvasmányt kínál a pihenő em-
bernek. A Hargita Népe volt munkatársa, 
Dobos Ibolya által összeállított és szerkesz-
tett, 2012-re szóló római katolikus naptár az 
egyházi ünnepek és névnapok mellett jelzi a 
hold állását, és helyet nyújt a családi ünne-

pek bejegyzésére is. Ezenkívül a 
magyar kalendárium-szerkesz-
tés hagyományait követve aján-
dékozza meg az olvasót az egyes 
hónapokhoz kötődő Szent 
Ágoston-i gondolatokkal, vala-
mint a csíkszeredai Szent Ágos-
ton egyházközség közösségi éle-
tét megörökítő felvételekkel. A 
naptár hátoldalán az idei elsőál-
dozók és bérmálkozók fényképe 

is megtalálható. A naptár ára 15 lej, kapható 
a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, 
a Kele Könyvvárban és a Corvina Könyves-
házban is. Megrendelhető a 0740–455402-
es telefonszámon.

A Csíkszereda Kiadóhivatal gon-
dozásában 2009-ben megjelent 
Szállásikra adja az Isten! Téli nép-

szokások, énekek, jókívánságok karácsonytól 
újévig című énekeskönyv második újraki-
adásához érkezett. A kiadvány a karácso-
nyi ünnepkör archaikus népi imádságait, 
köszöntőit, egészség- és bőségvarázsló jó-
kívánságait tartalmazza. Az Ádám Katalin 
által összeállított és Ádám Gyula fotóival 
illusztrált könyv a lassan feledésbe merülő 
karácsonyi kántálás, aprószentekelés, regö-

lés énekeit, szokásait idézi fel. A CD-mel-
lékleten moldvai csángó-magyar, gyimesi 
és erdélyi gyűjtésből származó énekek 
csendülnek fel a Gyermekek Háza Serke-
tánc-csoportja és a Borsika együttes szólis-
tái előadásában. 

A Szállásikra adja az Isten! című énekes-
könyv megvásárolható december 16–17-én 
a Hagyományos Székely Termékek Kará-
csonyi Vásárán, a Vár téren, a Városháza 
131-es sz. irodájában, és hamarosan a város 
könyvesboltjaiban.


