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Márciusban kereste meg 
a csíkszeredai város-
házát Ferenczes István 

író, költő, Lövétei Lázár Lász-
ló költő, Molnár Vilmos író és 
Szekeres Adorján szocioló-
gus azzal a javaslattal, hogy 
Fodor Sándor író tiszteletére 
szobrot állíttassanak a város 
központi parkjában. Tekintet-
tel arra, hogy az önkormány-
zat nyitott volt a kérésre, ezért 
tegnap a helyi önkormányzati 
képviselők rendkívüli ülésén 
az a döntés született, hogy be-
lefoglalják a város jövő évi be-
ruházási listájába az alkotás 
elkészítésének megvalósítha-
tósági tanulmányát. A beru-
házás értékét 400 ezer lejre 
becsülték, amelyet többek kö-
zött a helyi költségvetésből fe-
deznének. A fentebb felsorolt 
négy kezdeményező is jelen 
volt a tanácsülésen, a napi-
rend kapcsán felszólalásuk-
ban elmondták, szeretnék, ha 
többek között a Csipike mese-
figurája is helyet kapna a szer-
ző egészalakos szobra mellett, 
illetve attól válna igazán meg-

hitté a szoborcsoport, ha le le-
hetne ülni melléjük. Ráduly 
Róbert Kálmán polgármes-
ter ezzel kapcsolatban hozzá-
tette, azt is elképzelhetőnek 
tartja, hogy Csipike mellett 
Tipetupa figuráját is megönt-
sék, de hogy hogyan is nézne 
ki az alkotás, majd a későb-
biekben dől el. A városvezető 
úgy látja, hogy az író születé-
sének 95. évfordulójára való-
sulhat meg az elképzelés.

Emléktáblát készítettek

Korábban írtunk már arról, 
hogy a kezdeményezők sze-
rettek volna egy emléktáblát is 
kihelyezni arra a csíksomlyói 
házra, amelyben Fodor Sándor 
ifjúkorát töltötte, azonban a ház 
jelenlegi tulajdonosával való 
többszöri egyeztetés után sem 
jártak sikerrel, ezt a tegnapi ta-
nácsülésen is megerősítették. 
Így a Dóczy András kőfaragó 
mester által elkészített emlék-
táblát a Székelyföld kulturális 
folyóirat Tudor Vladimirescu 
utcai székhelyén helyezték el. 

Viszont annak ötletét nem ve-
tették el, hogy a fentebb em-
lített csíksomlyói ház elé, a 
zöldövezetre állíttassanak egy 
másik emléktáblát, amelybe 
belegravíroznák a ház egyko-
ri fényképét a szerző képmásá-
val együtt. További javaslatként 

szóba került az is, hogy egy ut-
cát, utcarészt neveznének el ró-
la, például a Borvíz utcát vagy a 
Hunyadi János utca Szék útjá-
ba torkolló szakaszát tartanák 
jó ötletnek, hogy Fodor Sándor 
utcának nevezzék el. Azért is 
választanák ezeket az útszaka-

szokat, mert kevés lakót érinte-
ne a névváltoztatás.

Fizetés a pedagógusoknak

A testület ülésén szavaz-
tak a költségvetés-módosítás-
ról is, amelybe belefoglalták 
a kormány által kapott, peda-
gógusok számára kiutalt fize-
tések összegét is, 1,36 millió 
lejt. Füleki Zoltán alpolgár-
mester a rendkívüli testüle-
ti ülésnek sürgősségét éppen 
azzal indokolta, hogy szükség 
volt mihamarabb belefoglalni 
a pedagógusok fizetését a költ-
ségvetésbe, hogy időben meg-
kaphassák a tanintézetekben 
dolgozók a bérüket.

BARABÁS HAJNAL

Több száz játékos kedvű ol-
vasónk csatlakozott novemberi 
Keresse a kakast! játékunk-
hoz is. A tegnapi sorsoláson a 
csíkszeredai Csíki Vilmosnak 
kedvezett a szerencse, akinek 
ezáltal 300 lejes nyereményt 
adhattunk át. A nyugdíjas fér-
fi és felesége, Erzsébet nagy 
örömmel fogadta a rég várt 
nyereményt. Mint tőlük meg-
tudtuk, ahogyan az újságra a 
kezdetek óta előfizetnek, a ka-
kasos játékba is már az elején 
bekapcsolódtak. Bevallották, 
az újság árának megnövekedé-
sekor egy alkalommal két hó-
napig nem rendelték a hírlapot, 
de azalatt annyira hiányzott 
nekik a lap, hogy újra előfizet-
tek rá – most már semmiképp 
nem mondanák vissza. 

A férfi rendszerint a sporthí-
rek elolvasásával kezdi a lap-
szemlét, de az sms-vélemények 
és a gyászhírek szemügyre vé-
tele sem maradhat el sosem. 
Mint megjegyezte, az újság ré-
vén értesülnek a hírekről, az 
elhalálozásokról, amikről más-
képp talán nem is szereznének 
tudomást. Az asszony elmon-
dása szerint teljesen kiolvassa 

az újságot, minden érdekli, ami 
megjelenik benne. A kereszt-
rejtvény és a sudoku megfejté-
sére is minden nap szakít időt, 
a fogósabb kérdésekben pedig a 
férje is segít neki. 

Játékunkkal kapcsolatban 
kifejtették, az asszony az, aki 
megkeresi és kivágja a szel-
vényeket, a férfi pedig a borí-
ték elcímzéséért felel – a közös 
munka most meghozta az ered-
ményét. A nyereményt egy új 

mobiltelefon beszerzésére köl-
tik, hiszen a jelenleg használt 
az utóbbi időben nem műkö-
dött megfelelően. A beszélgetés 
során azt is elmondták, hogy 
éppen a telefoncsere ügyében 
voltak egy városi mobilszol-
gáltatónál, amikor a jó hírrel 
hívtuk őket, így már akkor el-
döntötték, hogy mire szánják a 
jókor érkezett pénzt. 

KÖMÉNY KAMILLA

Több éves folyamat, amíg elkészülhet a szoborcsoport

Szobrot emelnének Fodor Sándornak

Nem ide szánták. Az emléktábla eredeti helye Csíksomlyón lett volna
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Telefonra költik a nyereményt

Novemberi nyerteseink Csíki Vilmos és felesége Erzsébet

Áldoznának a célért 

A Csíki Hírlapból értesült a Fodor Sándor tiszteletére tervezett 
szoborállításról egy neve mellőzését kérő csíkszeredai vállalkozó, 
aki elmondta, szívesen adományozna  néhány ezer lejt a cél meg-
valósítására. Mint mondta, a cégén keresztül szívesen adakozna 
egy alapítvány vagy civil szervezet számára. Meggyőződése, hogy 
más cégvezetők is csatlakoznának a gyűjtéshez. A tegnapi rendkí-
vüli ülésen a kezdeményezők maguk is javasolták, hogy érdemes 
lenne egy bankszámlát nyitni a célért, és elkezdeni a gyűjtést, de 
mivel hosszas az idő, amíg a város eljuthat a megvalósításig, egy-
előre nyitva hagyták a kérdést.

Ma lenne 90 éves Fodor Sándor csíksomlyói 

születésű író, a Csipike meseregény szerzője. 

Róla emlékezne meg méltóképpen a csíkszere-

dai önkormányzat többek között egy szoborcso-

port elkészíttetésével, amely a városi központi 

parkban kapna helyet. A Fodor Sándor-szobor-

csoport megalkotására jövőre megvalósítható-

sági tanulmány készülhet, amelyre 400 ezer lejt 

szánnának – erről tegnap rendkívüli ülésen dön-

tött a helyi önkormányzati képviselő-testület.

Nagy ijedtség, kis kár

Szabóműhely gyulladt ki kedd este a csíkszeredai Petőfi Sándor 
utcában. A lángok észlelésekor azonnal riasztott tűzoltók gyors 
közbelépésének köszönhetően mérsékelt kár keletkezett. Tűz 
ütött ki egy textilipari vállalkozás varróműhelyében – riasztot-
ták 19 órakor a csíkszeredai hivatásos tűzoltókat. A helyszínre 
két járművel kilenc tűzoltó vonult ki. Az azonnali riasztásnak 
és a gyors reagálásnak köszönhetően 100 lejes anyagi kár ke-
letkezett, a műhelyben maradék ruhaanyagok égtek el, illet-
ve egy padba kaptak bele a lángok – tájékoztatott Alina Maria 
Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője. Fennállt a tűz 
továbbterjedésének veszélye, akár az egész épületegyüttes ki-
gyulladhatott volna – tette hozzá a szóvivő –, a megmentett ja-
vak értéke egymillió lejre tehető. A nagy ijedtséggel, de kis kárral 
járó tüzet egy meghibásodott elektromos vezetékben keletke-
zett rövidzárlat okozta. (PINTI ATTILA)

Gyalogost gázoltak a Brassói úton

Az úttesten szabályosan átkelő gyalogost gázolt el egy autó 
Csíkszeredában. A rendőrség tájékoztatása szerint a 35 éves 
csíkszentkirályi C. A. a csíkszeredai Brassói út egyik kijelölt átjáró-
ján kedd reggel hét óra előtt gázolta el az úton szabályosan átkelő 
32 éves helyi B. S.-t. A gyalogost súlyos sérülésekkel szállították 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba. A baleset kevesebb 
mint egy nappal azt követően történt, hogy megírtuk, a Brassói 
úton alig láthatók a gyalogátjárók, nincsenek megfelelően kivilá-
gítva, ezért veszélyesek a gyalogosok számára.

Helyesbítés

A szerdai lapszámunkban megjelent, a Honismereti játék Csíksze-
redában című cikkünkben a Kerekcsere Egyesület helyett tévesen 
Kerekecske Egyesület jelent meg. Az elírás miatt elnézést kérünk.


