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A Mária Út kiépítésének fontos-
ságáról, a munkálatok meneté-
ről és az ügy érdekében történt 
összefogásról tartottak saj tó tá
jékoztatót pénteken a megyei 
tanács, a Caritas, a Hargita Kö
zös ségi Fejlesztési Társulás és 
a Csíkszéki Erdélyi KárpátEgye
sület képviselői. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Jó részt venni a Kárpát-meden-
cei nagy összefogásban – fo-
galmazott pénteken Borboly 

Csaba megyeitanács-elnök a Má-
ria Út kiépítésével kapcsolatban, 
azt hangsúlyozva, „politika fölöt-
ti összefogásnak lehetünk tanúi, 
hiszen mindenki támogatja és ki-
emelt szerepet tulajdonít a Mária 
Út kiépítésének”. 

A Hargita Közösségi Fejleszté-
si Társulás elnöke, Birtalan József 
elmondta, 13 helyi önkormányzat 
fogott össze és támogatja a Mária 
Út kiépítését, a társulás kereté-
ben pedig Molnár Sándor koor-
dinátor fogja össze a Mária Úttal 

kapcsolatos tennivalókat. Péterfi 
Attila Csongor, a Gyulafehérvá-
ri Caritas Gazdasági Ágazatának 
igazgatója hangsúlyozta, fontos, 
hogy a Mária Út közüggyé váljon, 
és az önkormányzatok, egyházak, 
civil szervezetek és vállalkozók 
magukénak vallják és támogassák 
kiépítését. 

Tavaly meghatározták az út 
erdélyi gerincvonalát, idén már 
az út konkrét kiépítése a feladat. 
A székelyföldi koordinációs iro-
dában a Hargita, Kovászna és 
Maros megyei tennivalókat fog-
ják egybe. A székelyföldi szakasz 
kiépítésének érdekében pénteken 
együttműködési szerződést írt alá 
a Gyulafehérvári Caritas és a Har-
gita Közösségi Fejlesztési Társulás 
képviseletében Péterfi Attila és 
Birtalan József. Egy év alatt több 
mint 500 km olyan utat szeretné-
nek kiépíteni, amelyek a forgalmas 
útvonalaktól távol esnek, feltárják 
Székelyföld szépségeit, emellett 
pedig biztonságosak is a zarándo-
kok számára. Az útvonalak honis-
mereti jellegét szintén fontosnak 
tartják, ezért a gerincútvonaltól 

távolabb eső, eldugott települé-
seket is igyekeznek bekapcsolni a 
programba. A rég használt zarán-
dokutakat, például a Gyimesekből 
vagy Kászonokból Csíksomlyóra 
vezető hagyományos útvonalakat 
szeretnék újraéleszteni, de meg-
találták a Szentegyházáról egykor 
Csíkba vezető, mára feledésbe me-
rült útvonal nyomát is, és a Mária 
Utat ezen kívánják kiépíteni. 

Szabó Károly, a Csíkszéki Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület elnöke szerint 
a csíkszéki szakosztálynak a Tol-
vajos-tetőtől, illetve Karcfalvától 
Csíksomlyóig vezető útvonalat kell 
festéssel kijelölni. 

A program koordinátora, Mol-
nár Sándor azt mondta, olyan ösz-
szefogást tapasztalt, amely reményt 
ad arra, hogy egy év alatt sikerül 
kiépíteni a több mint 500 kilomé-
teres útvonalat. 

A Mariazellből Csíksomlyóig 
vezető Mária Útnak lesz egy észa-
ki és egy déli főútja, az elágazások 
pedig behálózzák az egész Kárpát-
medencét, hogy zarándokutak kös-
sék össze a spirituális szempontból 
fontos helyeket. 

Példa nélKüli összEFogás a Mária ÚT KiéPíTéséérT

Együttműködési szerződést írtak alá 
CsíKban is ElKEzdődöTT az Erdélyi KonzulTáCió

Ötvenezer ajtón kopogtatnak

Kulturális tanulmányi út

PályázaTi FElHíVás
Hargita megyei szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők 
helyi egyesületei részére, amelyek a 2009–2010-es évre  

befizették a tagsági díjukat a megyei szervezetekhez

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott Vidékfejlesztési Egyesület.

Pályázhatnak: Hargita megyében hivatalosan bejegyzett mezőgaz-
dasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, feldolgozó 
és értékesítési szövetkezetek.

A 2011-es évre előirányzott keretösszeg: 94 000 lej
Pályázatok leadási határideje: 2011. május 30.
Bővebb információ igényelhető: a közhasznú egyesület székhe-

lyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt, Hargita Megye Taná-
csának 244/B irodájában, telefonszám: 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro, valamint Hargita Megye Tanácsának 
honlapján a Pályázatok menüpont alatt, illetve a következő linken: 
http://www.hargitamegye.ro/index.php?pg=menu_590.

a general Mir Consult s.P.r.l.

a Székelyudvarhely, Tineretului utca 7/2 sz. alatti székhelyű 
MULTICOLOR Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. május 19-
én 12 órakor a székhelyén – Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B 
lépcsőház, 2-es lakrész – nyílt kikiáltásos árverést szervez az adós ingó 
javainak eladása végett: 

 HilTi márkájú szegbelövő készülék; 
 sT MaX 395 festőpumpa. 
Az indulási ár a legnagyobb ajánlott ár.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek annak meg-

kezdése előtt legalább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 
10 százalékát képező garanciát, valamint a 100 lejes részvételi illetéket 
a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
csődszámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940-es és a 0747–362148-as telefonokon.

Szerződésbe foglalt segítő szándék. Molnár Sándor, Péterfi Attila, Borboly Csaba, Birtalan József és Szabó Károly fotó: csíki zsolt

ötvenezer csíki háztartáshoz 
kopogtat be az elkövetkező idő-
szakban az rMdsz Csíki Területi 
szervezete. a szervezet napok-
ban tartott küldöttgyűlésén el-
mondták, önkénteseik egy nyolc 
kérdést tartalmazó adatlappal 
keresik fel a lakosokat, lehető-
séget adva arra, hogy elmondják 
prioritásaikat. 

HN-információ

A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség Figyelünk egy-
másra jelszóval elindította 

az Erdélyi Konzultációt, amelyhez a 
Csíki Területi Szervezet is csatlako-
zott. Az elkövetkező két hónapban 
az RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
tének képviselői és önkéntesei egy 8 

kérdést tartalmazó adatlappal fogják 
felkeresni a Csíki-medence lakosait. 
Mindenki lehetőséget kap arra, hogy 
elmondja a prioritásait, elvárásait, il-
letve azt is, hogy milyen problémákat 
lát a Szövetség tevékenységében. „A 
Szövetség jó működéséhez arra van 
szükség, hogy megértsük az emberek 
napi gondjait és ismerjük jövőbeni ter-
veiket. Ugyanakkor reális párbeszéd 
csak abban az esetben születik, ha az 
emberek elmondják a gondjaikat, de 
a Szövetség is érthetően elmagyarázza 
döntéseit” – hangzott el a küldött-
gyűlésen. A kérdőív megtekinthető és 
kitölthető a www.erdelyikonzultacio.
ro honlapon is. Gyergyóban és Ud-
varhelyen a helyi szervezetek egyelőre 
még nem döntöttek a kérdőívezési fo-
lyamat elindításáról.

Többállomásos tanulmányi 
utat szervezett Hargita Me-
gye Tanácsa a csíki kulturá-

lis szakemberek – kultúrfelelősök, 
pedagógusok, könyvtárosok és civil 
szervezetek képviselői – számára, 
amelynek célja a vidéki kulturális élet 
felpezsdítése, egymás tevékenységé-
nek megismerése, a szakmai kapcso-
latok bővítése, új ötletek gyűjtése volt. 
A résztvevők vidéki kultúrházakat, 
tájházakat, könyvtárat, műemlékeket 
látogattak meg Csíkszentkirályon, 
Csík szentsimonban, Kászonaltízen és 
Csík kozmáson, megismerve a helyszí-
nekhez kapcsolódó tevékenységeket.

A csíkszentkirályi kultúrotthon, 
valamint a hozzá tartozó két tájház 
és az épülő ifjúsági ház megtekinté-
se során a kirándulók Székely Ernő 
polgármester és Gál Mária kultúr-
felelős beszámolójából ismerhették 
meg a község sokoldalú, szerteágazó 
kulturális életét, jövőbeni terveit. 
Csíkszentkirály több mint száz tagot 
számláló néptánccsoporttal, színját-
szó csoporttal, fúvószenekarral, jól 
működő civil szervezetekkel rendel-
kezik. Csíkszentsimon kulturális éle-
te szintén gazdag, erről tanúskodott 
a települést bemutató filmfelvétel, 
amelyet Fábián László polgármester és 
Darvas Ildikó kultúrfelelős egészített 
ki adatokkal. A település vezetője sze-
rint egyik fontos lépésként a község-
hez tartozó kultúrotthonok felújítását 
tervezik, nagyon büszkék a három éve 
sikeresen működő fúvószenekarukra 
és a különböző hagyományőrző ren-
dezvényeikre. Kászonaltízen a résztve-
vők a kultúrház épületét, a könyvtárat 
és a Balázsi-kúriát tekinthették meg 
András Ignác iskolaigazgató ismerte-
tésében. A település legrégebbi, közel 
350 éves lakóházához is ellátogattak, 
amelybe a tulajdonos, Fogarasi Béla 
bácsi hívta be szívélyesen a látogató-
kat. Csíkkozmáson Szász Lenke, a 
helyi néptánccsoportok vezetője és 
Szőcs Hajnal, a polgármesteri hivatal 
kulturális referense mutatta be a helyi 
kultúrotthont és beszámoltak a fiata-
lok néptánc terén elért sikereiről, a fú-
vószenekarok és a házasok színjátszó 
csoportjának sikeres tevékenységéről.

Csíkban és gyergyóban megválasztották az szKTtagokat

A küldöttgyűlés megválasztotta azt az 5 embert, aki a továbbiakban a Szö-
vetségi Képviselők Tanácsában fogja képviselni Csíkot. Ők Becze István, 
Hajdú Áron, Hajdu Gábor, Ráduly Róbert és Tánczos Barna. Ugyanak-
kor kitűzték, hogy május 27-én újraalakítják a csíki Területi Küldöttek Ta-
nácsát. A küldöttgyűlésen részt vett Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 
csíki parlamenti képviselő is. Az új SZKT-tagokat a gyergyói szervezet is 
kijelölte, ők Mik József, Laczkó-Albert Elemér, Gábor László, Bende Sán-
dor és Pál Árpád. Udvarhelyszéken az ottani szervezet a napokban fogja 
kijelölni képviselőit a Szövetségi Küldöttek Tanácsában.


