
Újból láthatóak a csíkzsögödbe hazatért Nagy Imre-képek

Egy géniusz a négy között
Többéves magyarországi vándorlás után mától ismét láthatóak a zsögödi képtárban Nagy Imre re-
prezentatívnak tartott munkái. Bár a képeket már februárban hazahozták, mindeddig nem lehetett 

kiállítani azokat, ugyanis a képtár javításra szorult. A munkálatok befejeztével azonban újból megte-
kinthetik a helyiek és a turisták a zsögödi mester remekműveit.  > 7–8. oldal

Nagy Imre reprezentatívnak tartott munkáit helyezik el a felújított zsögödi galériában. Mától újra megtekinthetik a művészetkedvelők fotó: mihály lászló

Spanyolcsizma

A munkaerő-(rabszolga)ex-
port ugyanis – nem szép, de attól 
még igaz – az elmúlt évek alatt 
Románia egyik legsikeresebb vál-
lalkozása volt: olyan em-
berek hagyták el az orszá-
got, akiknek itthon amúgy 
sem tudtak volna munkahelyeket 
biztosítani.
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   domján levente

Hazatértek Ópusztaszerről
a lovasok2 3 6Második esély 

bukottaknak
Ellenlobbit sejt 
a közegészségügy

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2454ì 
1 amerikai dollár USD 2,9953ì 
100 magyar forint HUF 1,5798ì

 hargitanépe 
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HIRDETéS

hatos lottó

ötös lottó
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Más az időjárás-felelős

Új meteorológusa 
van Udvarhelynek
Székelyudvarhely közkedvelt me-

teorológusa, Oltean Ovidiu közel 
negyven évi székelyudvarhelyi szolgá-
lat után nyugdíjba vonult, és családjá-
val hazaköltözött Râmnicu 
Vâlceára. Az „utód” Dósa 
Ágnes – Székelyudvarhely 
időjárásának alakulását tehát ezentúl 
egy nő figyeli. 

maroshévízI ÚjdoNságok

Vieru-szobor 
és lakodalom 

a parkban
Urmánczy-szobor nincs Maros-

hévízen, de van újonnan állított 
Vieru-emlékmű, Decebalt, Traiant 
és Miron Cristeát ábrázoló díszka-
pu az Urmánczy-park bejáratánál, a 
központban pedig óriási sát-
rat húztak fel: férjhez megy 
a polgármester leánya. A ma-
gyarság és városvezetés viszonyáról 
megoszlanak a vélemények. 

az első fertőzés

Az idén is 
felbukkant a  

nyugat-nílusi vírus
Az idén először egy 37 éves nőnél 

bukkant fel Románi-
ában a nyugat-nílusi vírus, 
amely tavaly több tucatnyi 
embert fertőzött meg.

Fellebbeznek 
az EMNP 

kezdeményezői
Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) kezdeményezői min-
denképpen megfellebbezik a párt be-
jegyzését elutasító bírósági döntést, ha 
annak indoklását írásban is 
megkapják – mondta tegnap 
Tusványoson Toró T. Tibor, 
az EMNP ideiglenes elnökségének 
elnöke. 
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!


