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Jó hírrel kereste meg szer-
kesztőségünket Bá l int-
Bálint Lóránt lázárfalvi 

ö n k o r m á n y z a t i  k é p v i s e -
lő, aki november elején még 
arról számolt be, hogy is-
meretlenek k iásták és el-
szál l ították Csíklázárfalva 
dinoszauruszkőnek nevezett 
természeti látványosságát. Ak-
kor hiába érdeklődtek a kör-
nyékbel iek től ,  sen k i  nem 
tudott hasznos információ-
val szolgálni a kő hollétéről, 
emiatt próbálták a sajtón ke-
resztül elérni az esetleges 
szemtanúkat. Az önkormány-
zati képviselő tegnap viszont 
már arról számolt be, hogy a 
hasábjainkon megjelent fel-
hívásuk után többen jelezték 
a szomszédos településről a 
kő hollétét, és észrevételeik-
kel hozzájárultak a kő megta-
lálásához. Minden segítséget 
nyújtónak és a helyi rendőr-
ség vezetőjének hálásan köszö-

ni a közreműködést. Kiemelte 
ugyanakkor, a nyom keletkezé-
sétől függetlenül a szikla geoló-
giai értéket képvisel, és fontos 
a helyiek és környékbeliek szá-
mára. Emiatt tartották ők is fon-
tosnak megtalálni azt. 

A szomszéd településen volt a kő

Miután az egyik szomszé-
dos településről több hírt is 
kaptak, hogy kinél keresheti 
a dinoszauruszkövet, a rend-
őrség és a csíkkozmási pol-

gármester közreműködésével 
keresték meg az illetőt, akinél 
valóban megtalálták a sziklát 
sértetlenül. Hosszas egyezte-
tés után sikerült megegyezni-
ük a követ elszállító egyénnel, 
hogy szolgáltassa vissza a 

sziklát – tették ezt a lehető leg-
emberségesebben – emelte ki 
Bálint-Bálint Lóránt. Megje-
gyezte, mivel a kaszáló – ahol a 
szikla eredetileg található volt 
– tulajdonosa nem tett feljelen-
tést lopás miatt, csak az volt a 
követelése, hogy a kő visszake-
rüljön a helyére, ők is ezt tar-
tották szem előtt. 

Ismertté vált a szikla

A Lázárfalvára való vissza-
szállítást az önkormányzat a 
rendőrség segítségével oldotta 
meg a napokban, akkor derült 
ki, hogy becslése helyes le-
het, valóban közel nyolctonnás 
az andezit szikla, hiszen két 
kisebb teljesítményű géppel 
alig sikerült megmozdítaniuk, 
egy nagyméretű erdőkiterme-
lő géppel tudták elszállítani 
– avatott be az önkormányza-
ti képviselő. Kiemelte ugyan-
akkor, hogy az eredeti helyére 
való visszaszállításához már 
bevonnák a követ elszállító 
személyt is. Azt követően pe-
dig kezdeményezi a kő láto-
gathatóvá, elérhetővé tételét, 
amely ezen sajnálatos ese-
mény következtében már nem 
csak a helyiek által ismert.  

Leltárba vennék 

Szántó László csíkkozmási 
polgármester a történtekkel 
kapcsolatban kifejtette, örül-
nek, hogy megtalálták a követ, 
amely a helyiek által büsz-
kén mutogatott természeti 
érték. Emiatt pedig lépni fog-
nak annak érdekében, hogy 
bevegyék az önkormányzat 
természeti kincseinek leltá-
rába, ezáltal pedig megelőzve 
a hasonló helyzeteket. Ugyan-
akkor újra arra biztatta a tér-
ségi polgármestereket, hogy 
ahol hasonló természeti kincs 
van magántulajdonban, azt 
próbálják meg közvagyonná 
tenni, hogy ne kerüljenek az 
övékhez hasonló helyzetbe.
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Két kisebb teljesítményű munkagéppel alig sikerült megmozdítaniuk

Megtalált lázárfalvi „dinoszauruszkő”

A helyiek számára értékes andezit szikla még kiásása és elszállítása előtt

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 helyére.

REKLÁM

A Ha rg ita  meg yei  uta k 
hóeltakarítását oldanák meg 
ideiglenesen azáltal, hogy a 
polgármesteri hivatalokkal tár-
sulnak a helyzet orvoslására, 
hiszen jelenleg nincs, aki el-
végezze az utak téli karban-
tartását – többek között erről 
döntöttek a Hargita megyei ön-
kormányzati képviselők tegna-
pi rendkívüli ülésén.

Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke elmond-
ta, még a tavasszal elindították 
az eljárást a megyei utak téli 
karbantartásának közbeszer-
zésére, azonban elhúzódott a 
folyamat, ráadásul az ered-
ményt a 21 megyei kistérség-
ből 14 esetében megóvták. Arról 
már korábban is beszámoltunk, 
hogy a téli útkarbantartásokra 
beérkezett ajánlatok újraérté-
kelését kérte az Óvásokat Elbí-
ráló Országos Tanács (CNSC) 
Hargita Megye Tanácsától, eh-

hez a dokumentációkat decem-
ber hatodika éjfélig adhatja le 
az óvást benyújtó székelyud-
varhelyi Multipland Kft. Borboly 
ezzel kapcsolatban a tanács-
ülésen azt mondta, amennyiben 
ezt megkapják éjfélig, akkor ma 
reggel ki is hirdetik nyertes-
nek. Azonban, mivel három má-

sik kisebb cég jelezte, hogy meg 
fogják óvni ezt a számukra ked-
vezőtlen döntést, így bizonyos, 
hogy amíg le nem zárulnak 
ezek az eljárások, addig más 
megoldást kell találjanak az 
utak hóeltakarítására. „A cégek 
háborúja folyik, ami nem hasz-
nál a megyei utak biztonságos-
ságának” – fogalmazott Borboly. 
Hozzátette, nem is csoda, hi-
szen 12 millió lej értékű, két év-
re szóló szerződésről van szó. 
Ideiglenes megoldásként az ön-
kormányzati képviselő-testü-
let arról döntött, hogy a megyei 
tanács társuljon az érintett te-
lepülésekkel a megyei utak téli 
karbantartására 2017. decem-
ber – 2018. január közötti idő-
szakra. Ugyanakkor a megyei 
tanács saját gépjárműparkjával 
is készenlétben áll, ha szükség 
lesz hóeltakarításra.
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Hóeltakarítás: a településekre támaszkodnak

Nincs aki takarítsa
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