
46 millió eurónyi kormánytámo-
gatás lehívását lehetővé tevő 
határozatokat fogadott el Hargi-
ta Megye Tanácsa tegnap soron 
kívüli önkormányzati ülésén. A 
megyei önkormányzat 11 megyei 
út ügykezelési jogát ruházta át a 
Regionális Fejlesztési és Turiszti-
kai Minisztériumra. 

HN-információ

A rendkívüli tanácsülés össze-
hívására azért volt szükség, 
mert a jogszabályok megkö-

vetelik az ügykezelés és tulajdonjog 
átruházását a munkálatok idejére. 
Hasonló megoldást alkalmazott a 
megyei tanács a megyei költségve-
tésből felújított községi utak, illetve 
ez az eljárás a kormánypénzekből 
épített sporttermek esetében is. 
Nagyrészt olyan utak felújítását ter-
vezik, amelyek a tavalyi árvizek során 
megrongálódtak, és a megyei tanács 

pénzkerete nem elegendő ezek rend-
betételére.

A megyei utak kormánypén-
zekből való felújítása a kormány 
által elfogadott Országos Beruhá-
zási Program révén vált lehetővé, 
amelynek egyik komponense a helyi 
érdekeltségű és megyei utak felújí-
tására irányul. Hargita megye 46 
millió euró értékben nyújtott be 
támogatási igénylést, amelyből még 
az idén az előterjesztésben szerep-
lő utak felújítását remélik. Főként 
azért, mert más megyékhez képest 
nálunk a megyei tanács és a helyi ön-
kormányzatok már kész tervekkel és 
megvalósíthatósági tanulmányokkal 
rendelkeznek, így az elsők között 
nyújthatják be pályázati dokumen-
tációikat – derült ki az ülésen. A 
felújítási elképzelések alapján priori-
tást élveznek a turisztikai jelentősé-
gű helyszínekhez vezető útvonalak, 
mint például a Szentegyházáról a 

Madarasi-Hargita felé haladó út. 
A megyei utak felújítására benyúj-
tott dokumentációnál szem előtt 
tartották a megye fő térségeinek 
infrastrukturális szempontból való 
egyenletes felzárkóztatását. Ennek 
értemében az igényelt összegek 44 
százaléka Udvarhelyszékre, 32 szá-
zaléka Gyergyó térségébe menne, 
valamint a maradék 24 százalék 
Csíkszéket illetné.

Az Országos Beruházási Prog-
ram lehetőséget nyújt a víz- és csa-
tornarendszerek kiépítésére is. Vol-
tak ugyan már kormányprogramok, 
különböző kiírások erre, Hargita 
megyében történtek jelentős beruhá-
zások, de egyes közösségek nem éltek 
a lehetőséggel. Így a megyei tanács 
erre is 18 millió eurót pályázott meg, 
amelyből kedvező elbírálás esetén az 
alcsíki és gyimesi községekben, vala-
mint Marosvárhegyen épülne ki az 
ívóvíz- és csatornahálózat.
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Tréning könyvtárosoknak

Körkép
csík

„Jöjjenek máskor is! Ne hozzanak semmit, csak jöjjenek!” – 
kiáltott utánunk. Karácsony este volt. Kint röpködtek a mínu-
szok, s a házban is alig leheletoszlató meleget adott a dobkályhá-
ban sercegő nyers fa. Mai napig őrzöm a fotóját: a düledező falra 
szegezett feszület alatt imára kulcsolt kézzel mondott hálát, s a 
viaszosvászonnal borított asztalra helyezett darabka fenyőágon 
kívül külsőségekben semmi nem utalt az ünnepre.

Az a karácsony más volt. Némán csodáltuk a fenyőfa csillogá-
sát, s miközben a hajlott hátú nénire gondoltunk, őszintén örül-
tünk a legapróbb ajándéknak is. Kis csomagokat vittünk idős, 
magányos, beteg embereknek. Önként, saját elhatározásunktól 
vezérelve szerveztük az akciót, s felhívásunk nyomán nagyon 
sokan hoztak egy kis meggykompótot, dzsemet, kekszet, szalon-
cukrot, narancsot. Ki, amit tudott. Egy öreg, rozoga autóval 
hordoztuk szét a városban, aminek ráadásul csak az utas olda-
li ajtója nyílt, s ahogy egyre több emberhez kopogtunk be, egyre 
szótlanabbul folytattuk utunkat. Fájó volt látni az emberöltőnyit 
dolgozók nyomorát, akik annak is örültek, hogy karácsony estéjén 
egyáltalán valaki bekopogott hozzájuk, s váltott két szót velük a 
gyorsan lepergett életükről, s arról a fránya isiászról, ami évek óta 
kínozza őket.

Sokkal szegényebb lenne az életem, ha kimaradtam volna 
ezekből az önkéntes élményekből. Nem azért tettem, tettük, hogy 
elmondhassuk magunkról: különbek vagyunk másoknál, vagy 

hogy jó pontunk legyen később, ha tényleg lesz majd valamilyen 
végső elszámolás. 

Későbbi állásinterjúim során soha senkit nem érdekelt az 
önkéntes múltam: nálunk nem divat az önkéntesség. Még. Vi-
szont a segítség után én is jobban éreztem magam, s a mai napig 
magam előtt látom a magányos idősek hálától felragyogó arcát, s 
érzem tenyeremben a könnyeiket szégyenkezve morzsoló, ágyhoz 
kötött férfiemberek kézfogását. S nem utolsósorban: a tapaszta-
latoknak köszönhetően könnyebben és gyorsabban talpra tudok 
állni, ha rosszul jön ki a lépés, hamarabb megtalálom a követke-
ző célt, ami felé indulhatok. Leltárba vettem, hogy mit adtam és 
mit kaptam cserébe: a „kapok” lista sokkal hosszabb...

Kétezertizenegy az önkéntesség éve. A kezdeményező Euró-
pai Bizottság a program elindításával azt reméli, hogy növelni 
fogja az önkéntesség népszerűségét, segít jobban tudatosítani 
az abban rejlő társadalmi értékeket, s nem mellékesen segíthet 

a gazdasági válság leküzdésében is. Az önkéntesség európai éve 
ugyanis alacsony befektetést igénylő, magas megtérüléssel járó 
stratégia, amely gyorsíthatja az európai gazdaság felépülését, 
ezért most különösen fontos az Unió számára az önkéntesség ér-
tékének elismerése. Az Európai Bizottság becslése szerint az ön-
kéntesek, akikből közel százmillió van kontinensünkön, akár öt 
százalékkal is hozzájárulhatnak az EU GDP-jéhez.

Székelyudvarhelyen május 9–15. között szervezik meg az 
önkéntesség hetét, s annak keretében május 12-én a Patkóban 
bemutatkoznak azok a helyi civil szervezetek, amelyek önkén-
teseket foglalkoztatnak. A szervezők célja, hogy felhívják a fi-
gyelmet az önkéntesek által végzett munka társadalmi jelen-
tőségére, növeljék az önkéntesség elismertségét, népszerűsítsék a 
tevékenységet. Várják azokat is, akik eddig nem önkénteskedtek, 
de érdekli őket a közösségért vagy a rászorulókért végzett ön-
kéntes munka.

Addig is, erőnkhöz mérten, vállaljunk olyan feladato-
kat, amelyek közösségünk hasznára válnak. Szabad akara-
tunkból, kényszer nélkül. Szedjük össze a szemetet folyóink 
partjáról, fogadjunk örökbe egy kutyát. Beszélgessünk el egy 
magányos, idős emberrel, vagy olvassunk mesét a kórházban 
a beteg kisgyermekeknek.

Meglátják, egy ilyen tapasztalat örökre megváltoztatja 
életüket.

Önként
       NézőpoNt n Jakab Árpád

Kuna Ibolya

K ommunikációs tréning 
zajlott a budapesti Könyv-
tári Intézet szakemberei – 

Kőszegi Ágnes és Törökné Jordán 
Kata – irányításával Kászonaltízen, 
Hargita megyei községi könyvtá-
rosok részvételével. A Szülőföld 
Alap támogatásával létrejött képzést 
a Romániai Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete szervezte a Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtárral, az OSZK 
Könyvtári Intézetével, valamint a 
kászonaltízi Miklós Márton községi 
könyvtárral együttműködve.

A 30 órás képzés célja a résztve-
vők kommunikációs készségeinek 
fejlesztése volt, mely nélkülöz-
hetetlen mindennapi munkájuk-
ban. Csoportmunka keretében 
gyakorlatban ismerkedhettek a 
könyvtárosok számára is nagyon 
fontos kommunikáció sajátossága-
ival, nehézségeivel, buktatóival, a 
konfliktuskezelés és döntéshozatal 
technikáival. Sajátos problémák fo-
galmazódtak meg, melyeknek meg-
oldásában sokféleképpen segítettek 
a trénerek ötletelés alapján vagy 
egyéni beszélgetések során.A megyei önkormányzat soron kívüli ülésén több megyei út ügykezelését átruházta a fejlesztési minisztériumra

Kormánypénzek útfelújításra 
és csatornázásra

Ma nyílik a húsvéti termékvásár. Minden korábbi vásár-
nál több kistermelő jelezte részvételi szándékát a Csíkszeredában ma 
és holnap, immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Ha-
gyományos és Helyi Termékek Húsvéti Vásárára. Az eseményt szerve-
ző Hargita Megye Tanácsának vidékfejlesztési aligazgatóságától és a 
Hargita Megyei Agrárkamarától tegnapig 103 kistermelő kért árulási 
lehetőséget, ebből közel 70 a hagyományos házikolbász, sonka, sajt és 
péktermékeiket kínálja a vásárlóknak, de ezenkívül lesz zöldség, gyü-
mölcs, méhészeti termékek, erdei gyümölcsből készült szörpök, lekvá-
rok, befőttek is, és természetesen megtalálhatók lesznek a hagyomá-
nyos kézművestermékek is. Az ünnepélyes megnyitó ma 11 órakor lesz 
a Szabadság téren.  szöveg: domján levente, fotó: mihály lászló


