
Hódolat Nagy ImréNek

Megvalósul a régi álom:
alkotótábor Zsögödben

A folyamatos csíki művészeti élet megteremtője, Nagy Imre festőművész művésztelepet álmodott 
Zsögödbe. A negyvenes években született álmot a háború, majd az azt követő kommunista diktatúra 
elfoszlatta. Idén azonban egy alkotótáborral kezdetét veszi a művésztelep megalapozása. >  3. oldal

Nagy Imre a Kecskeméti Művésztelepen. Révész Imre korrigál, 1922. Fotó: ismeretlen. Sümegi György művészettörténész küldte a hagyaték számára

A magyar Maecenas
Kemény nem a hírnévért, 

a köszönőszavakért adakozott, 
hanem a kultúra megmaradása, 
fejlődése érdekében… Ma sajnos 
gyakran azért fordítanak 
sokan garasokat kulturális 
célokra, hogy saját bőke-
zűségük tükrében nézegethessék 
magukat.
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      Sarány István

FagypoNt közelI
hőmérséklet

Csíkszeredában

Hideg reggelekkel 
közelít az ősz

Az idei nyár legalacsonyabb hő-
mérsékletét mérték teg-

nap reggel Csíkszeredában, 
amikor a hőmérő higanyszá-
la 1,6 Celsius-fokot mutatott a me-
teorológiai állomáson.

Ötvennyolc 
személy tűnt 

el idén Hargita 
megyében

Minden év augusztus 30-án vi-
lágszerte az eltűnt személyek-

re irányul a figyelem a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 
kezdeményezésére. Bár elsősorban a 
fegyveres konfliktusok során nyoma 
veszettek sorsának felkutatását tartja 
szem előtt a Vöröskereszt, a világna-
pon azokra is felhívják a figyelmet, 
akik családjukat elhagyva cselleng-
nek. Ötvennyolc személy tűnt el 
idén Hargita megyében, 
közülük 23 kiskorú – de-
rül ki a megyei rendőrség 
statisztikáiból. Az 58 személyből 
55-öt meg is találtak.

Csíki politikusok őszi
prioritásai

Gazdasági
kérdések a lista 

elején
Több egyenrangúan fontos feladat 

vár a törvényhozásra az őszi ülés-
szakban a csíki parlamenti po litikusok 
szerint. A kisebbségi törvény megsza-
vazásán kívül mind Gyerkó 
László szentátor, mind 
Korodi Attila képviselő a gaz-
dasági kérdésekre való odafigyelést je-
löli meg legfontosabb feladataként. 

Hat diákot kizártak  
a pótérettségiről 752Hadtörténeti múzeumot 

alapítanának Csíkszentmártonban
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Bezár a Tamási Áron
Gimnázium?
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Az agrárpanziók száma egy év alatt megfeleződött fotó: domjáN LeveNte 

Megélhetési
turizmus, 

rokoni alapon
Az országos, de a Hargita megyei 

turizmus kapcsán is megdöb-
bentő adattal rukkolt elő az Országos 
Statisztikai Intézet. Megyénk kapcsán 
a 2008-ban jegyzett 415-höz 
képest 281-re apadt a nyilván-
tartott turisztikai fogadóegysé-
gek száma. A legnagyobb visszaesést 
az agrárpanziók terén mérték.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2402î
1 amerikai dollár USD 2,9240î
100 magyar forint HUF 1,5566î


