
Nem fognak unatkozni az elkövetkező idő-

szakban a gyergyói színházkedvelők, az új 

évadban ugyanis gazdag kínálattal várja kö-

zönségét a Figura Stúdió Színház. Új és műso-

ron tartott előadások szerepelnek programju-

kon, amit vendégszínházak bemutatóival szí-

nesítenek. Tovább gyarapítja a kínálatot az a 

több mint húsz előadás, amit a Romániai Ki-

sebbségi Színházak Kollokviumának műsora 

tartalmaz. 3.

Gazdag az új évad a Figuránál

Sajtótájékoztatón számolt be az új évad programtervéről Albu István színházigazgató

Új produkciók és korábban bemutatott darabok szerepelnek a színház műsorán
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Példamutató 
életpályák

4.

Az augusztus 20-ai nemzeti ün-
nep alkalmából tizenegy erdélyi-
nek adományozott állami kitün-
tetést Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, a Csíksze-
redai Főkonzulátuson.

Esély a schengeni 
bővítésre

Tíz évvel a gazdasági válság 
kirobbanása után megfordult a 
szélirány, Európa „vitorláit ismét 
szél dagasztja”, ezért ki kell 
használni a mostani lendületet 
egy erősebb, egységesebb 
és demokratikusabb unió 
létrehozására – jelentette ki 
szerdai évértékelő beszédében 
Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke.

5.
Megkérdeztük 
olvasóinkat
Az idei nyáron mi volt a legkelle-
mesebb élménye?
A család és a természet: ez a két 
dolog adja olvasóink nagy több-
ségének az örömöket, a velük 
kapcsolatos élményeket tartják 
a legszebbnek – derül ki a vála-
szokból. 2.
Nem kötelező, 
de jó tudni románul

Romániában nem létezik törvé-
nyi előírás, amely alapján valakit 
azért büntethetnének meg, mert 
nem beszéli az állam hivatalos 
nyelvét – szögezte le lapcsalá-
dunknak Asztalos Csaba, az Or-
szágos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) elnöke. 6.

oldal
7.

oldal
11.

A gazdasági növekedés és 
a közszféra béremelései 
is nyomást gyakorolnak a 
bérpolitikára, így az alkal-
mazottak zöme úgy gon-
dolja, hogy legalább 1000 
lejjel többet érdemel az 
elvégzett munkáért, mint 
amennyit hazavisz. Az or-
szág különböző régiói kö-
zött közben továbbra is 
mély szakadék tátong.

A Gyergyószentmiklósi 
Unitárius Egyházköz-
ség anyaegyházközségé-
ből és szórványaiból közel 
százan ünnepeltek együtt 
a Gyergyószéki Unitári-
us Napokon. A kétnapos 
programban volt áhítat, 
előadások, közösségépítő 
játékok, szórakoztató ré-
szek, zenei előadások, is-
tentisztelet.

Nőnek az elvárásokGondviselés kegyelme, együttlét öröme

Részletek a 9. oldalon
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