
TérhaTású veTíTéssel Tér vissza Csíkszeredába a mozizás

3D-s viszontlátás
Öt évvel azt követően, hogy lakat került a Transilvania Filmszínház ajtajára, ezzel pedig bezárt 
az utolsó Hargita megyei mozi is, e hét végétől újra érezhetővé válik a vászon előtti élmény 

Csíkszeredában. Egy helyi vállalkozó megpróbálja feltámasztani ezt a szórakozási formát, ráadásul 
egyből a világszerte népszerű 3D technikával. > 3. oldal

Simon Mihály, a csíkszeredai mozizás újraélesztője az aktívzáras 3D-s szemüveggel. Új technológiával nyűgözné le közönségét fotó: mihály lászló

Vlad Caba: magasra tettük a mércét...

Etűd három uborkára 
Nem titok, közel kétmillió ro-

mán állampolgár abból tartja el 
családját, hogy Spanyolországban 
dolgozik szezonmunkán, főként a 
mezőgazdaságban, ezen belül a 
zöldség-betakarításban. Tudnak 
tehát valamit a spanyolok, 
ami nemcsak őket tartotta 
el frankó módon, de jutott 
belőle egy szelet egzisztencia a 
kontinens koldusainak is.
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Aszálytól féltik
 a termést

Bár a búzát néhol gabonarozsda 
támadja, a burgonya szépen 

fejlődik, így az eddigiek alapján 
elfogadható terméshozamú évnek 
mutatkozik az idei. Ezen a képen vi-
szont még sokat változtathat, ha be-
igazolódnak a meteorológu-
sok júniusi–júliusi időszakra 
aszályt jelző jóslatai – állítja 
Török Jenő, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Igazgatóság vezetője. 

brüsszeli megnyiTó

Székelyföld
értékeit és érdekeit 
képviseli az iroda

Székelyföld értékeinek és érde-
keinek promoválására hozott 

létre irodát Brüsszelben Hargita 
és Kovászna megye tanácsa. Az 
irodát, amely sok ellenérzést vál-
tott ki a román politikusokban, 
valamint kisebb diplomáciai zűr-
zavart is okozott Románia és Ma-
gyarország között, tegnap meg is 
nyitották a Magyar Régiók Házá-
ban. Az iroda az első fél-
évben megismertetésére 
kell figyeljen, ezután lehet 
majd igazi lobbitevékenységről 
beszélni.

Elméletileg áll, gyakorlatilag 
araszol a rendszer 72 4Az ukrán maffiával 

fenyegetőztek
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Alfalu: átalakul a főtér, 
szociális központot építenek

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4, 1297ì
1 amerikai dollár USD 2, 8646ì
100 magyar forint HUF 1, 5513ì
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