
Megkezdődött a Munka a színfalak Mögött

Évadra készülődnek
Az első előadásokra még várni kell, de már folynak az előkészületek a Csíki Játékszín és a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház színfalai mögött. Kevés pénzből, sok kreativitással igyekeznek a társulatok 

a színházba járók kedvében járni. Amit mindkét város színpadán láthatunk, az Budaházi Attila 
Mindennapi varázslatok című műve, amelyet Csíkszeredában mutatnak be. > 2–5. oldal

A magyar drámák képezik a Csíki Játékszín 2011–2012-es évadjának gerincét fotó: domján levente

Főúr, SIC-kel fizetek
A kezdeményezők célja – talán 

mondanom sem kell – a Székelyföldön 
megtermelt jövedelmek révén a helyben 
előállított és kínált javak, termékek és 
szolgáltatások fogyasztásán, vásárlásán 
keresztül a helyi gazdasági, kereskedelmi 
élet serkentése. A SIC helyi pénz 
tehát amolyan Münchhausen 
báró módra, saját hajánál fog-
va próbálná kihúzni a térséget a gazda-
sági elmaradottság mocsarából. 
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    domján levente

Urbán Erik: Hiszem, 
hogy a gonviselés hozott ide4 7 11Rendbe teszik 

a matuzsálemi cséplőgépet
A Role a Hangzó  
Helikonban

 hargitanépe 
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szka-akció

Játszótérből 
felnőtt sporttelep
Az SZKA akciója során felnőt

teknek alakítanak ki egy sport
teret Székelyudvarhelyen, a 
Szabók utca végi játszótér
nél. A munkálatok bizonyos 
fázisaiban kalákára is várják majd a 
lakókat.

Szobrok a táj 
kontextusában

Többségben szobrászok alkot
nak a Gyergyószárhegyi Kul

turális és Művészeti Központ 37. 
táborában. Az idei KorKép tábor 
kerettémája a táj, ezt fogalmazzák 
művészi alkotásba, illetve a műal
kotás és a táj kontextusát 
bontják ki a legkülönfélébb 
kifejezési eszközökkel a vi
lág minden tájáról érkezett képző
művészek.

hatos lottó

ötös lottó

SzEREnCSESzáM: 2385756

Épületeket, Mezőket,
autókat rongált a jÉg

Égi géppuskatűz 
Felcsíkon

Kilyuggatott tetők, behor pasz
tott autók törött ablakkal, leta

rolt búzaföldek. Ez a látvány fogadott 
tegnap Felcsíkon azokban a falvak
ban, amelyeken végigsöpört a szerda 
délutáni jégeső. Karcfalvától 
Csíkszentdomokosig egy
re nagyobb szemű jégről és 
mind súlyosabb károkról számoltak 
be a helyiek.

csíkszeredában
nyoMtatják a törtÉneleM
És földrajz tankönyveket

Nyomdában 
az új tankönyvek
Szeptember 12re minden nyolca

dikos és tizenkettedikes tanuló 
padján ott lesz a történe
lem és földrajz tankönyv, 
biztosított Hajdú Áron, a 
csíkszeredai Alutus Nyomda igaz
gatója.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2525ì
1 amerikai dollár USD 2,9489ì
100 magyar forint HUF 1,5651ì

  fotó: hompoth loránd


