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BÉRAUTÓK az Autogroup Simónál!

Részletek
a 11. oldalon.

Ki végez a dobogón?
Egy mérkőzés dönt a teremlabda-
rúgó 1. Liga harmadik helyéről, az 
elődöntőkben alulmaradt együt-
tesek ma este hét órától csapnak 
össze az udvarhelyi városi sport-
csarnokban, az FK ellenfele a Dé-
vai Autobergamo lesz.
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Kis Jakabtól 
nagy Jakabig
Eltévedni nem lehet, a jelek elve-
zetnek. A világ egyik legősibb út-
ját járni egyéni vállalás. Az ud var-
helyi-kadicsfalvi Szilágyi Ferenc 
és lánya, Dalma 2014 óta fontol-
gatta, el lehetne menni…
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Elvileg feloldották 
a béranomáliát
Elvileg feloldotta az egészségügyi 
rendszerben kialakult béranomá-
liát a kormány azzal, hogy tegnap 
elfogadta a közalkalmazotti bér-
törvényt módosító sürgősségiren-
delet-tervezetet, amire korábban 
ígéretet tett a Sanitas szakszerve-
zetnek. Az érdekvédelmi szervezet 
ennek nyomán mondott le az álta-
lános sztrájk kirobbantásáról.
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Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 

hogy változás történt 

lapunk ügyfélszolgálatában: 

a másnapi megjelenésre szánt hirdetéseket 
ezentúl reggel 8-tól délután 3 óráig 
áll módunkban felvenni. 

Annyi mindennel foglal-

kozik – játszik, rendez, 

forgat, oktat, fotóz, főz, 

ír – mégis időt sza-

kított egy kisvárosi 

társulatra. A Tomcsa 

Sándor Színházban 

színre vitt Főfőnököt, 

úgy érzi, pontra tette, 

és elárulta, miért érezte 

jól itt magát. A bemu-

tató előtt Anger Zsolt-

tal beszélgettem – és 

bevallom, egy röpke pil-

lanatig zavart okozott, 

amikor hallottam szólni 

belőle Ewan McGregort, 

akinek ő az állandó ma-

gyar hangja.
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6. Anger Zsolt színész-rendező a színház hatalmas erejéről is beszélt

Beszélgetés Anger Zsolttal, aki nemrég Udvarhelyen rendezett

Az igazi Aranyélet a színház
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Különleges meghívot-
tak, történelmi vetélke-
dő, mesterségbemutató, 
kincsvadászat, csak 
hogy néhányat em-
lítsünk azokból az ér-
dekes programokból, 
amelynek részesei le-
hettek és lehetnek ezen 
a héten a zetelaki P. Bo-
ros Fortunát Középisko-
la diákjai.

Élménypedagógia
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FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




