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Megtalált „dinoszauruszkő”

Épségben sikerült visszaszerezni a lázárfalvi látványosságot. Visszakerül eredeti helyére 

Két kisebb teljesítményű munkagéppel alig sikerült megmozdítaniukSzobrot emelnének 
Fodor Sándornak

Ma lenne 90 éves Fodor Sán-
dor csíksomlyói születésű író, 
a Csipike meseregény szerzője. 
Róla emlékezne meg méltókép-
pen a csíkszeredai önkormány-
zat többek között egy szobor-
csoport elkészíttetésével, amely 
a városi központi parkban kapna 
helyet. A Fodor Sándor-szobor-
csoport megalkotására jövőre 
megvalósíthatósági tanulmány 
készülhet, amelyre 400 ezer lejt 
szánnának – erről tegnap rendkí-
vüli ülésen döntött a helyi önkor-
mányzati képviselő-testület.

Felújították Ajnád 
főútját

Közel hétszázezer lejből újíttatta 
fel a 124-es jelzésű megyei út 2,8 
kilométernyi szakaszát Hargita 
Megye Tanácsa. Csíkszentmihály 
önkormányzata elsősorban az 
árvízkárok miatt tartotta szük-
ségesnek a Csíkszentmihály 
központjától Csíkajnád lóvészi 
kijáratáig zajlott aszfaltozást.

Az órásmesterek 
felett is eljár az idő

Még a legpontosabb időmérő 
szerkezet is elromolhat egyszer. 
Ilyenkor jön jól egy szakember se-
gítsége: Salamon István ötvenedik 
éve javítja a kronométereket.
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Telefonra költik 
a nyereményt

Vígjáték év végére

A Keresse a kakast! játé-
kunk tegnapi sorsolásán a 
csíkszeredai Csíki Vilmos-
nak kedvezett a szerencse, 
akinek ezáltal 300 lejes 
nyereményt adhattunk át. 

Jellemző emberi helyzetek, 
bonyolult szerelmi história, 
zenés és szórakoztató, de 
tartalmas darab − jelle-
mezték a Csíki Játékszín 
következő előadását az 
önkormányzati színház ve-
zetői és az alkotók. 
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Szemtanúk segítsé-

gével találták meg 

és „szerezték” visz-

sza Csíklázárfalva 

dinoszauruszkőnek 

nevezett andezit szik-

láját, amelyet novem-

ber elején szállítottak 

el eredeti helyéről. A 

természeti látványos-

ságot ideiglenesen az 

önkormányzat egyik 

lázárfalvi létesítmé-

nyénél tárolják, ta-

vasszal helyezik majd 

vissza eredeti helyé-

re. A kozmási ön-

kormányzat közben 

már tervezi, hogy az 

andezit sziklát bele-

foglalja természeti 

kincseinek leltárába.
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Tizenötödik alkalommal 
hozta nyilvánosságra Ro-
mánia 300 leggazdagabb 
személyének névsorát 
a Capital nevű gazdasá-
gi lap. Míg tavaly Hargita 
megyéből csupán egyetlen 
személy kapott helyet a leg-
tehetősebbek listáján, idén 
Verestóy Attila szenátor 
mellett a székelyudvarhelyi 
Melinda Impex alapítói is 
felkerültek rá.
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Hargita megyeiek a gazdagok listáján

Ferenczes István 
jó választása

Ifjúkorában inkább a ter-
mészet, a növények, állatok 
foglalkoztatták Ferenczes 
Istvánt, aki biológusnak 
tanult, és csak a főiskolán 
fordult az irodalom felé. 
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