
Farkaslaka és székelyszentlélek Fölé tornyosuló pléhkrisztus

Kiskapun át a Gordon-tetőre
Áll a Farkaslaka és Székelyszentlélek fölé tornyosuló Gordon-tetőn a „nagy pléhkrisztus”-ként 

 emlegetett Jézus-kilátó, amelyre már a palást, a fej és a kezek is felkerültek. A méreteiben mo-
numentális alkotás megálmodói a korábbi tiltások után a törvény kiskapuit kijátszva veselkedtek 

neki újból – ezúttal teljesen legálisan – a kivitelezésnek. > 5. oldal

Messziről látni a húszméteres Jézus-kilátót. A sok szempontból vitatott alkotásra kétszázezer eurót költöttek  fotó: balázs attila

Nesze neked,
jogalap...

Hogy miért volt szükség két 
külön törvényre, és ráadásul egy 
és ugyanazon napon el-
fogadni, azt nehéz lenne 
megmagyarázni. Lehet, 
hogy aznap nem volt másabb 
dolguk a honatyáknak...
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hecser zoltán

székelyFöldi akadémia

Vidéken dolgozó 
értelmiségieket 

díjaztak
Évértékelő rendezvényét tartotta 

a Székelyföldi Akadémia. A so-
rozatot a megyei tanács kez-
deményezte abból a célból, 
hogy bevonja a vidéken elő 
értelmiségieket a közéletbe, szerep-
vállalásra ösztönözve őket.

Már készíttetik  
a kardokat 643Igent mondtak  

a 2 millió lejre
Tánccal  
a fogyatékosokért

Csíkszereda

50 milliót szántak
városfejlesztésre
A polgármesteri hivatal meg-

rendelésére Csíkszeredában 
idén több mint száz beru-
házás zajlott, ezek összesí-
tett értéke meghaladja az 
50 millió lejt – közölte Antal At-
tila alpolgármester.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3497ì
1 amerikai dollár USD 3,2955ì
100 magyar forint HUF 1,4259ì

szilveszteri mulatságok

 Az igényeknek 
megfelelően

Nem esett vissza az érdeklődés 
a megyében a szilveszteri mu-

latságok iránt, azonban az emberek 
visszafogottabban válogatnak, akár 
többször is meggondolva, hogy 
mire mennyi pénzt áldoznak. 
A panziók nem a legnépsze-
rűbbek, inkább az egyszerű 
ellátásnál többet nyújtó programok 
csalogatnak vendégeket.

marad a lakossági ár

Földgáz: 
új díjszabások

Jövő év január 1-jétől megemel-
kednek a földgázfogyasztási díj-

szabások. A drágítás átlagos 
aránya országos szinten 5 szá-
zalék körül lesz, de a lakossági 
ár nem változik, azt ugyanis 2012. 
június 1-jéig befagyasztották.
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jégkorong

Magyar–lengyel 
nyitány

Rangos nemzetközi jégkorong-
torna zajlik mától szombat estig 

Csíkszeredában. A magyar, a lengyel 
és az ukrán csapat mellett 
az egy kivétellel erdélyi 
hokisokból álló román vá-
logatott lép jégre. Ma a lengyel–ma-
gyar összecsapással indul a torna.


