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> Parkosítás Csíkkozmáson és Csík-
madarason. Összesen mintegy 800 ezer 
lejt költhet parkosításra Csíkkozmás és 
Csíkmadaras a Környezetvédelmi Alapnál 
nyert sikeres pályázatának köszönhetően. 
A finanszírozási szerződést Hargita Megye 
Tanácsa székhelyén írták alá szombaton. 
Az eseményen részt vett Lőrincz Csilla, a 
Környezetvédelmi Alap igazgatóságának 
alelnöke, Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, Becze István megyei 
tanácsos, valamint Bodó Dávid kozmási és 

Bíró László madarasi polgármester. „A kor-
mányzatban való részvétel mindig népsze-
rűségvesztéssel jár, de az a politikus, illetve 
politikai szervezet, amelyik csak a népsze-
rűségért cselekszik, hibát követ el – mond-
ta Borboly Csaba, aki szerint az RMDSZ 
kormánykoalícióban való részvétele hasz-
nos a székelyföldi közösségek számára. – 
Nekünk az a feladatunk, hogy közösségein-
ket fejlesszük, erősítsük. Ha most települé-
seinket szépíteni tudjuk, akkor élnünk kell 
a lehetőséggel, hisz hosszú távon Hargita 
megyének a turizmus és a mezőgazdaság 
hozhat gazdasági felemelkedést.” A finan-

szírozási szerződés értelmében Csíkkozmás 
több mint 300 ezer lejt költhet játszótér- és 
parképítésre, míg Csíkmadaras közel 500 
ezer lejből építhet sportpályát, játszóteret 
és parkot.

> Tájékoztató fórum. A kormány 322-
es mezőgazdasági intézkedése d.) alpont-
jának keretében július elsejétől nyújthatják 
be támogatási kérelmüket azok a községek, 
valamint az ezeken belül megalakult fejlesz-
tési társulások (ADI) vezetői, akik a 2010-es 
árvizek során bekövetkezett infrastrukturá-
lis károk helyreállítására, korszerűsítésére 

szeretnének pályázni. A kedvezményezettek 
szakszerű tájékoztatása érdekében Tánczos 
Barna vidékfejlesztési államtitkár tájékozta-
tó fórumsorozatot indít, amelynek első állo-
mása ma délelőtt 10 órai kezdettel Csíksze-
redában, Hargita Megye Tanácsa épületének 
márványtermében lesz, délután 14 órától 
pedig Sepsiszentgyörgyön, Kovászna Me-
gyei Tanácsának épületében. A támogatás 
összértéke közel 156 millió euró (80%, 125 
millió euró európai uniós alapokból, 20%, 
31 millió euró állami költségvetésből), pro-
jektenként pedig legtöbb 1,5 millió euróra 
lehet pályázni.
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Székely népviSeletek Szemléje

Ami egyenesen tartja a gerincet
messze állnak a mai ezer Székely 
leány találkozók attól, hogy – akár-
csak a 80 évvel ezelőtti első hason-
ló rendezvényen – most is ezerhét-
száz, 18 és 24 év közötti székely 
leány gyűljön össze Csíksomlyón. 
Ettől függetlenül az utóbbi húsz év 
talán legtöbb népviseletbe öltö-
zött fiatalja ünnepelt szombaton a 
csíksomlyói Nyeregben. 

hN-információ

Hogy idén ünnepibb volt 
az Ezer Székely Leány 
Napja, azt nemcsak a 

Hármashalom-oltár melletti 80-as 
szám jelezte – a Csíki- és Gyergyói-
medencén vagy Udvarhelyszéken 
kívül számos háromszéki és Maros 
megyei néptánccsoport előadásá-
val, illetve viseletével vált gazda-
gabbá a Domokos Pál Péter által 
1931-ben elindított rendezvény. A 
csíkszeredai Szabadság térre nép-
viseletben érkező fiatalokat előbb 
Lokodi Edit Emőke, Maros Me-
gye Tanácsának elnöke köszöntöt-
te levélben, majd Tamás Sándor, 
Kovászna megye önkormányza-
tának elnöke szólalt fel: „Amíg 

Bukarestben azt harsogják, hogy 
Székelyföld nem létezik, nézzenek 
körül: itt állnak templomaink, is-
koláink, itt vannak lányaink, asz-
szonyaink. Nekünk kötelességünk 
rájuk figyelni, mert őbennük van a 
jövő, és a jövőnk olyan lesz, ahogy 
ma megbecsüljük őket” – zárta 
szavait Tamás Sándor.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke emlékeztetett: 
hitében erős, erkölcseiben tiszta és 
hagyományaihoz hűségesen ragasz-
kodó ifjúságért szálltak síkra nyolc-
van évvel ezelőtt a szervezők, olyan 
értékekért, amelyek örök érvényűek, 
amelyek meghatároznak bennünket, 
és amelyek ismerete és tiszteletben 
tartása nélkül elvesztünk. 

A közös táncot, majd a csík-
somlyói kegytemplomban tartott 
szentmisét követően a résztvevőket 
estig tartó tánc, kézműves-kiállítás 
és vásár várta. A Nyeregben tartott 
ünnepi köszöntőben Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda pol gármestere 
úgy fogalmazott, „nyolcvan év 
hosszú idő. Mi székelyek úgy tart-
juk, ha elültetünk egy fenyőcseme-
tét, akkor éppen nyolc évtized kell 

ahhoz, hogy sudár, vágásra érett 
egyeddé nője ki magát. Nyolcvan 
kemény esztendő, és lehet, hogy 
abból a magból, abból a kis cseme-
téből az első, a tizedik, a huszadik 
vagy éppen az ötvenedik eszten-
dőben nem lesz semmi, kipusztul. 
Nem állhatunk ott ugyanis minden 
fenyőcsemete mellett, hogy óvjuk, 
vigyázzuk, figyeljük, amint növés-
nek indult.”

A házigazda szerepét betöltő 
Csíkszentlélek polgármestere, Pál 
Péter úgy fogalmazott, „az Ezer 
Székely Leány Napja egy olyan ün-
nep, amikor nemcsak a testünket, 
hanem a lelkünket is díszbe öltöz-
tetjük. Szűk a székely harisnya, de 
egyenesen tartja a gerincet. A szé-
kely ruhák piros-fekete-zöld színe, 
a fehér ingek ragyogása nem fakult 
meg az időben”.

A 48 településről érkező részt-
vevők – miután a csoportok bemu-
tatták táncaikat, Kallós Zoltán Kos-
suth-díjas néprajzkutató pedig dí-
jazta a legautentikusabb női viseletet 
– végül a hagyományos csoportkép-
re sorakoztak fel a Hármashalom-
oltár elé.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgát hirdet két vezetői 
– köztisztviselői állás betöltésére:

Programok és vidékfejlesztési  igazgatóságán
Igazgatóhelyettes

 Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 3 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

Fejlesztési igazgatóságán
Igazgatóhelyettes

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 3 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. augusztus 3., 10 óra (írásbeli) és 

2011. augusztus 5. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megyei Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megyei Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 
napon belül. Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, 
valamint bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanácsának Menedzs-
ment igazgatóságán (humánerőforrás részlegén) kaphatnak az érdeklődők 
(134-es iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

Kallós Zoltán néprajzkutató nőiviselet-szemlén. A legautentikusabb székely ruhát díjazta fotó: mIhály lászló

Járda épül Csíkszépvíz és Csíkszentmiklós között – a több fázisban zajló 
munkálat során előbb a csíkszépvízi faluközponttól a temetőig készül el 
a gyalogosok biztonságát megnövelő felület. Ferencz Tibor polgármes-
ter szerint úgy alakítják ki a járdát, hogy azon kerékpárral is lehessen 
közlekedni, ugyanakkor biztonságban tudjon haladni a meglehetősen 
intenzív gyalogosforgalom is. A saját forrásból finanszírozott 200 ezer 
lejes beruházás folytatásának időpontja viszont egyelőre még talány – 
amint az elöljáró fogalmazott, „vékonyan állunk pénzzel”. fotó: mIhály lászló


