
A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár új szol-

gáltatással bővítette eddigi kínálatát. Ezút-

tal a mozgáskorlátozottaknak, a gyengén látók-

nak és vakoknak nyújtanak segítséget, továb-

bá egy okos táblát is bemutattak, mely szin-

tén bárki számára ingyenesen használható. 

Gyergyószéken háromszázra tehető a gyengén 

látók, illetve a nemlátók száma.

3.

Vakokat is vár a könyvtár

Az új eszközöket nyílt nap keretében próbálták ki

Mozgáskorlátozottak, gyengén látók és nemlátók is olvashatnak mostantól
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Közel merészkedni 
a szegénységhez

7.

Köztünk élnek azok, akiknek 
életét ha megvilágítja egy 
gyertyaláng, észrevesszük: 
egy mosoly, egy jó szó mel-
lett nekik egy falat kenyér is 
drága kincs. 

Rajtol a színházi 
fesztivál

Huszonegy előadással, kiállítás-
megnyitókkal, filmvetítésekkel, 
felolvasószínházi sorozattal, kon-
certekkel, közönségtalálkozók-
kal, fórumokkal, könyvbemu-
tatóval és állandó könyvvásár-
ral várja az érdeklődőket az októ-
ber 13-22. között zajló Nemzeti-
ségi Színházi Kollokvium. A fesz-
tivált kétévente szervezi meg a 
gyergyószentmiklósi Figura, hol-
nap a 12-ik kiadást nyitják meg.
. 4.
Megkérdeztük 
olvasóinkat
Ön milyen családi programot 
részesít előnyben? Mit ajánl 
kisgyerekes családoknak?
„Olyan programok kellenek, 
amelyeken az egész család részt 
vesz, együtt játszanak, kikapcso-
lódnak” – olvasónk véleményé-
vel kivétel nélkül minden szel-
vénybeküldő egyetért. Van azon-
ban, aki több javaslatra is rávi-
lágít. 2.
Megugrott 
az infláció

Két százalékot meghaladó ütem-
ben drágultak szeptemberben 
az üzemanyagok – a szakembe-
rek az extra jövedéki adót okol-
ják, ami közben a szenátuson is 
 átment. 5.

oldal
6.

oldal
8.

A jövő évi labdarú-
gó-világbajnokság 
selejtezőjének utol-
só csoportmeccsén 
Feröer-szigetek csa-
patát fogadta Magyar-
ország válogatottja 
kedden este. A találko-
zón Böde Dániel gól-
jával sikerült megsze-
rezni a győzelmet. 

Véget ért a nyár, ma-
gával vitte a meleget, 
a forró napsütést, a 
lágy szelet, a strandot, 
a hűsítő vizet. Bekö-
szöntött az ősz, muto-
gatja megannyi arcát, 
fújdogálja szélnótáját 
és lassacskán feste-
geti a még zölden ma-
radt faleveleket.
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Részletek a 9. oldalon
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