
Közös lajstromra kerülnek a szé-
kelyek, azok, akik itthon élnek, de 
nem csak, hiszen főként azokat 
szeretnék az ötletgazdák vissza-
kapcsolni a székely társadalomhoz, 
a góbé szellemiséghez, a szülőföld 
történéseihez, akik elvándoroltak. 
A „székely fészbuk” kitalálói erős, 
erdélyi gyökerekkel rendelkező, 
egy-egy komoly közéleti kérdésre 
hatékonyan mozgásba lendülő, vir-
tuális közösséget hoznának létre.
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Régies kifejezéssel lajstromnak 
neveznek mindent, ami jegy-
zék – legyen az ábécé-sor-

rendben vagy bármilyen más kritéri-
um szerint összeállított lista. Mutatta 
be az ötletet Tamás Sándor, Kovászna 
Megye Tanácsának elnöke. „Egyfajta 
székely Facebooknak megfelelő oldalt 
készítünk” – fogalmazott tréfásan 
Tamás. „A regiszteren keresztül Szé-

kelyföldről, az itteni eseményekről 
szóló, elsősorban magyar nyelvű üze-
neteket szeretnénk eljuttatni azokhoz, 
akik megadják e-mail címüket. Első 

lépésként a magyar szervezetekhez 
fordulunk majd, akiktől azt kérjük, is-
mertessék meg tagjaikkal a székely ka-
taszter által megnyíló lehetőségeket.” 
A kezdeményezés lényege, hogy olyan 
eseményekről nyújtson tájékoztatást, 
amelyekért valóban érdemes ellátogat-
ni Székelyföldre, mint a csíksomlyói 
búcsú, Szent István-nap a Perkőn, kü-
lönböző gasztronómiai rendezvények, 
vagy éppen a Szent György Napok. 
A tervek szerint már az idén elkészül 
a főként internetes felületre támasz-
kodó jegyzék elkészítése, amelybe a 
székelyföldi kötődéssel rendelkező 
emberek iratkozhatnak fel. „Az sem 
elhanyagolható, hogy ily módon egy 
olyan hálózatot tudunk létrehozni, 
amely akkor is mozgásba lendül, ha 
egy-egy komoly közéleti kérdésre kell 
ráirányítani a nagyvilág figyelmét, pél-
dául, hogy megvédjük a Székely Mikó 
Kollégiumot az újraállamosítástól” – 
szögezte le Tamás Sándor.

Elkészült az idei Székelyföld 
Napok végleges programfüze-
te. A három székelyföldi megye 
– Hargita, Kovászna és Maros 
– tanácsainak, illetve a térség 
helyi önkormányzatainak közös 
erőfeszítéseként nyolcvan ren-
dezvény szerepel az idei prog-
ramban. A fajsúlyosabb rendez-
vények közül néhányat, illetve 
az együttműködés mögötti kon
cepciót sajtótájékoztatón ismer-
tették tegnap Sepsiszent györ-
gyön az illetékesek.
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Színes és tartalmas rendezvé-
nyeket kínálnak az idei, júni-
us 3–10. között zajló Székely-

föld Napok. Nagyjából nyolcvan 
rendezvény kapott helyet a prog-
ramfüzetben, a kulturális jellegű 
rendezvényektől a komoly szakmai 
műhelybeszélgetésekig. A három 
szé kelyföldi megye – Hargita, Ko-
vász na, és Maros – tanácsainak ösz-
szefogásából sikerült a Székelyföld 
Napok címszó alá tömöríteni több 
patinás rendezvényt, illetve hagyo-
mányteremtő szándékkal újakat 
létrehozni. 

„Közösen jobban tudunk 
szervezkedni”
A három megye önkormány-

zatának vezetői, Borboly Csaba, 
Lokodi Edit Emőke és Tamás 
Sándor tegnap sajtótájékoztatón 
ismertették Sepsiszentgyörgyön 
a történelmi Székelyföldet teljes 
egészében átfogó rendezvény ge-
rincét. Az elöljárók az összefogás 
fontosságát hangsúlyozták, hiszen 
közös erővel komoly térségnép-
szerűsítő, turistacsalogató hatása 
lehet a rendezvénysorozatnak, más-
részt könnyebb megelőzni az egyes 
programok egymásra szervezését. 
„A megyenapok az illető megyéről 

szólnak, így néha egymás érdekeit 
sértve több rangos rendezvény azo-
nos időpontra került. Közösen job-
ban tudunk szervezni, sáfárkodni 
a rendezvényeinkkel, hogy ne sért-
sük egymás, illetve közös érdeke-

inket” – hangzott el. Lokodi Edit 
Emőke, Maros Megye Tanácsának 
elnöke a sajtótájékoztató keretében 
kifejtette: a három megye képvi-
selői már huzamosabb ideje ösz-
szehangolták terveiket, különösen 

a turisztikai stratégia terén. „Most 
lehetőségünk van arra, hogy közös 
turisztikai ajánlatot mutassunk be. 
Ez szó szerint nemcsak a régi törté-
nelmi Székelyföldet jelenti, Maros 
megye teljes területének rendezvé-
nyeit, kínálatát is belefoglaltuk. Fi-
gyelembe kell venni azokat az aján-
latokat, programokat, amelyeket a 
különböző helyi önkormányzatok 
kínálnak, ez további turistákat 
vonzhat a régióba” – részletezte a 
Maros megyei tanácselnök. Tamás 
Sándor, Kovászna Megye Taná-
csának elnöke elmondta: a székely 
együttműködés keretében három 
éve dolgoznak közös projekteken, 
rendezvények lebonyolításán. A 
tanácselnök röviden kitért a szór-
ványmagyarságot támogató prog-
ramra is. A megyei önkormányzati 
vezető közölte, hogy közös tervet 
dolgoznak ki arra, hogy a szórvány-

programba a csángóföldi települé-
seket is bekapcsolják.

A Perkőn kerül sor 
a hivatalos megnyitóra
A Székelyföld Napok hivatalos 

megnyitójára a Perkőn kerül sor, a 
Gyermek- és Ifjúsági Táncegyütte-
sek Találkozójával – tájékoztatott 
Tamás Sándor. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
a székelyföldi kulturális kibonta-
kozás lehetőségének nevezte a Szé-
kelyföld Napok rendezvénysoroza-
tot. „Nem versengünk egymással, 
hanem szolidaritást teremtünk a 
székelyföldi megyék, székek között, 
hiszen a történelem bebizonyította, 
hogy ha a székelyek összefognak, 
nem lehet legyőzni őket” – jelentet-
te ki a Hargita megyei tanácselnök, 
aki szerint a rendezvénysorozat ré-
vén Székelyföld jobban hallathatja 
a hangját és megmutathatja sajátos, 
egyedi kultúráját az Európai Uni-
óban. Borboly Csaba bemutatta 
az Orbán Balázs-díjat, amelyet a 
három megye önkormányzata kö-
zösen ítél oda évente egy-egy sze-
mélynek mindhárom megyéből. A 
színezüst plaketten Orbán Balázs 
arcképének domborműve látható, 
és ezerlejes pénzdíj is jár a kitün-
tetetteknek. Kik vehetik át idén 
június 8-án, Marosvásárhelyen a dí-
jakat? Egyelőre nem voltak hajlan-
dók elárulni az illetékesek a sajtó-
nak, ám annyi kiderül, hogy mivel 
az idei esztendő az önkéntesség éve, 
a kitüntetettek ezen a tevékenységi 
területen nyújtottak kimagasló tel-
jesítményt. Ferencz Angéla, a Har-
gita Megyei Kulturális Központ ve-
zetője szerint a Székelyföld Napok 
szervezőinek egyik kiemelt célja, 
hogy a székelyföldi települések, vi-
dékek megismerjék egymás szoká-
sait, értékeit – ezt a célt szolgálják 
a vándorrendezvények is.
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Rendezvénykavalkád a Székelyföldön

A székelyföldi megyék nem versengenek a programokban, hanem „szolidaritást teremtenek fotó: henning jános

Tamás Sándor fotó: mihály lászló

SzéKEly féSzbuK

Lajstrom a székelyekről

A Székelyföld Napok lezárultával sem lesz hiány programokban

A Székelyföld Napok lezárultával sem lesz hiány rangos rendezvények-
ben a nyáron. Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere az Ezer Székely 
Leány Napja rendezvényről beszélt, amely hagyományos módon július 
első szombatján lesz a csíksomlyói Nyeregben, és kiváló alkalom a lelki 
töltődésre. „A nagyszabású eseményt tavaly óta a művelődési miniszté-
rium is támogatja” – közölte az alpolgármester.

Sepsiszentgyörgyön pedig vágtázni fognak a székely lovasok, hi-
szen a tervek szerint idén első alkalommal szervezik meg a Nemzeti 
Vágta előfutamát, a Székely Vágtát. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, 
Sztakics Éva elmondta: már folynak az előkészületei ennek a rendez-
vénynek is. A futamon kívül lovas tematikájú vásárra is sor kerül majd, 
valamint a Honfoglalás lovas rockopera ősbemutatójára.
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