
„Szóra Sem érdemeS, annyira botrányoS az egéSz…”

Megosztó Krisztus-szobor
Rozsdamentes acélból készül monumentális, húsz méter magas Jézus-kilátó a Farkaslaka és Székely-

szentlélek fölé tornyosuló, 934 méteres Gordon-tetőn. Noha az ütemterv szerint a kilátót csak bő három 
hét múlva, augusztus huszonegyedikén avatják, a „nagy pléhkrisztusnak” csúfolt alkotással kapcsolat-

ban máris megoszlik a köz és a szakma véleménye: az ellenzők nem kételkednek az ötletgazdák jó szán-
dékában, ám szerintük egy ilyen kérdésben sokkal óvatosabban kellett volna eljárni. > 5. oldal

A Gordon-tetőre kerülő, rozsdamentes acélból készülő Jézus-szobor. Jó szándékkal állítják, de tájat rombolnak

 fotó: domján levente

Ez medve, komám, 
nem plüssmaci!

Az, hogy előbb-utóbb lesz vala-
miféle megoldás a medveproblémá-
ra, szinte biztos. Kár viszont, 
hogy csak akkor fognak ko-
molyan foglalkozni a kérdés-
sel az illetékesek, amikor esetleg már 
tragédia is bekövetkezik. 
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     Forró-Erős Gyöngyi

Újabb razzia békényfőn

Kitoloncolták 
az idegen 

gyűjtögetőket
Kitoloncolták azokat az idegen-

ből érkezett gyűjtögetőket, akik 
közel egy hete sátoroznak Békényfőn. 
Közel 450 kiló begyűjtött áfonyát ko-
bozott el a rendőrség, csend-
őrség, magánerdészet, közbir-
tokosság, a helyi rendőrök és a 
polgármesteri hivatal embereiből álló 
akciócsoport.

Mesteri képzés 
a Sapientián

A szociológia-vidékfejlesztés szak-
területen elsősorban az önkor-

mányzatok, kistérségi társulások, civil 
szervezetek keretében dolgozók 
számára indít mesteri képzést a 
Budapesti Corvinus Egyetem a 
Sapientia csíkszeredai Társadalomtu-
dományi Intézetével közösen. 

VédekezéS medVék ellen

Villanypásztort 
ajánlanak

Európai uniós projekt keretében 
szereltetnek fel villanypászto-

rokat legelők, méhészetek köré a 
környezetvédelmi ügynökség 
munkatársai azért, hogy meg-
mutassák a gazdáknak: ezzel 
a nem túl nagy beruházással hatéko-
nyan lehet védekezni a medvék ellen. 

A BL-ből kap 
ellenfelet az SZKC
Kisorsolták a férfikézilabda EHF-

kupa első két körének párosítá-
sait. A Székelyudvarhelyi 
KC a BL előselejtező máso-
dik csoport negyedik helye-
zettjét kapta.

Hódít 
a Székely termék 422Fecsegni kezdtek 

a falak
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Filmbe illő 
mutatványok

ezer átVett autóhoz
közelít a remat

Újabb jegyeket 
kérnek

Ha a kezdetekhez képest kisebb 
iramban is, de még naponta 

átlag négy-öt tíz évnél öregebb gép-
kocsi leadásával jelentkeznek 
a roncsautóprogram kereté-
ben a csíkszeredai Remat vas-
hulladékgyűjtő telepeinek kapujánál a 
Hargita megyei autótulajdonosok. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2500î
1 amerikai dollár USD 2,9369î
100 magyar forint HUF 1,5882ì
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