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Szűkös volt a határideje Gyer
gyóújfalu és Székely keresz túr 
egyegy megszavazásra váró 
ter vezett pályázati dokumentá
ciójának, ami miatt rendkívüli 
tanácsülésen kellett volna meg
jelenniük tegnap a megyei ön
kormányzati képviselőknek. A 
szűkös határidő viszont éppen 
ezt hiúsította meg.

HN-információ

Kvórumhiány miatt hiúsult 
meg Gyergyóújfalu Súgó-
barlanghoz tartó, illetve 

Székelykeresztúr kerékpársáv ki-
építését célzó kezdeményezése 
Hargita Megye Tanácsának teg-
napi rendkívüli ülésén. A megyei 
döntéshozó testületnek a DJ126 és 
DJ138, illetve a 137 megyei utak 
biztonsági zónájának bérmen-

tes használatba adásáról kellett 
volna döntenie Gyergyóújfalu és 
Székelykeresztúr számára, hogy a 
megyei tanáccsal közösen pályáz-
hassanak a Környezetvédelmi és 
Erdőgazdálkodási Minisztérium 
Kerékpárutak építése elnevezésű 
támogatási kiírásában. A rendkí-

vüli tanácsülés összehívását éppen 
a két település által benyújtani 
tervezett pályázati dokumentáci-
ók szűkös határideje indokolta – 
a támogatások kiutalása ugyanis a 
jelentkezések sorrendjében törté-
nik, viszont ugyanez a szűkös ha-
táridő eredményezte azt is, hogy 
nem tudott megjelenni elegendő 
számú megyei tanácsos a kéthar-
mados döntés meghozatalához.

Az elszalasztott lehetőség kö-
vetkeztében Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök felhívta a taná-
csosok figyelmét, hogy a sikeres 
pályázás érdekében a törvény elő-
írásainak tiszteletben tartásával 
akár napokon belül visszatérhet-
nek a témára, hiszen a pályázatok 
benyújtásának sorrendjétől függ, 
ki részesül támogatásban, ezért 
gyorsan kell cselekedni.

Körkép
csík

Erdélyi konzultálók

Sok kihalt 
portát találnak
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Újrajátszás

Színesebb Szent Anna-napok
H. L.

Az eddigieknél színesebb prog-
ramkínálatot ígérnek a Szent 
Anna-tónál évente szervezett 

rendezvénysorozaton. A tervek szerint 
a rendezvényt július 24-én, vasárnap 
tartják. A nagyobb logisztikával meg-
szervezett Szent Anna Fesztivál célja – 
amelynek finanszírozására uniós pénzt 
pályáztak meg sikerrel a szervezők, az 
Eco-Hangu Alapítvány és a terület tu-
lajdonosa, a Szent Anna Közbirtokos-
ság – a természeti ritkaságnak számító 

tó széles körű népszerűsítése. A nagy 
turisztikai vonzerővel bíró tavat minél 
szélesebb körben kell promoválni, en-
nek pedig hatékony módja, ha évente 
egy rangos, kulturális és hagyomány-
őrző programokban bővelkedő feszti-
vál típusú rendezvénnyel csábíthatják 
a helyszínre a látogatókat – tudtuk 
meg a szervezőktől. Lesz evezős-csó-
nakverseny a tavon, hagyományos 
fegyverek és haditechnikák bemutató-
ja, főzőverseny, de nem hiányzik majd 
sem a tánc, sem pedig az ének. 

Hirdetés

nem ütköznek különösebb aka
dályokba az Erdélyi konzultáció 
kérdezőbiztosai, akik a munka 
kétharmadát már el is végezték, 
és július végén hozzá is látnának 
a begyűjtött adatok feldolgozá
sához. Elszomorítónak tartják 
viszont, hogy vidéken rengeteg 
üres portát találnak.

tamás Attila

Jól fogadják az emberek az 
RMDSZ által kezdeménye-
zett Erdélyi Konzultáció nevű 

felmérést – állítja az RMDSZ 
Csík Területi Szervezetének 
ügyvezető elnöke, aki szerint a 
helyi önkormányzatok, szerveze-
tek munkatársaiból, valamint 50 
önkéntesből álló kérdezőbiztosi 
csapat a munka több mint két-
harmadát el is végezte. A felmé-
rés eredményéből a szövetség azt 
szeretné megtudni, hogyan véle-
kednek az emberek az RMDSZ-
ről, milyen elvárásaik, gondjaik, 
milyen megoldásra váró problé-
máik vannak, valamint a párbe-
széd tényéből adódóan milyen 
ötleteik, gondolataik ébrednek 
ezek megvalósítását illetően. 

„A cél minél átfogóbban össze-
gyűjteni a megoldásra váró prob-
lémákat lakossági szinten. Ezt úgy 
valósítjuk meg, hogy elmegyünk 
minden magyar családhoz, akik 
válaszolnak a kérdőívben feltett 
kérdésekre. Számokban kifejezve 
mintegy 250 ezer embert kere-
sünk fel” – magyarázta lapunk-
nak Becze István területi ügyve-
zető elnök. Mint kifejtette, fon-
tos, hogy módszeresen végezzék 
el a felmérést, „párbeszédszerűen, 
hogy az emberek elmondják azo-
kat az akár helyi szintű észrevéte-
leket, amelyeket később orvosolni 
lehet”. Becze szerint ugyanakkor 
az emberek többsége szívesen fo-
gadja a kérdezőbiztosokat, kész-
ségesen válaszolnak a feltett kér-
désekre, és aktívan vesznek részt a 
felmérésben. „A személyes adatok 
megadása sem okoz gondot, ezzel 
a későbbi párbeszédet, kapcsolat-
tartást szeretnék kialakítani” – 
tette hozzá.

Az Erdélyi Konzultáció nevű 
felmérést másfél hónappal ez-
előtt indította el az RMDSZ, az 
adatok feldolgozását követően 
pedig a statisztikákat, eredmé-
nyeket nyilvánosságra is hozza.

Kérdezőbiztos munka közben. Mindenkit felkeresnekvallási értékek turisztikai szempontból

Európai uniós támogatást sikerült lehívnia Hargita Megye Tanácsának a vallási turizmus, a vallási, illetve 
kulturális értékeinek népszerűsítésére. A megyei önkormányzat bekapcsolódott a Recultivatur nevű, össze-
sen 3,02 millió euró költségvetésű nemzetközi projektbe, amelyben 12 ország vesz részt. „Nemcsak a védett 
övezetek, műemlékek, szép földrajzi tájak, borvizek, de a vallási helyek is rendkívül fontos részét képezik 
turisztikai kínálatunknak, amelyet fontos megismertetni a régióba látogatókkal. Ennek részeként támogat-
juk a Mária út kiépítését Erdélyben, amelyet konferenciák, zarándoklatok finanszírozása mellett Hargita 
Megye Tanácsa a Mária út erdélyi koordinátorának alkalmazásával is támogat. Ezt egészíti ki a Recultivatur 
elnevezésű nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektünk” – mondta el az elképzelés kapcsán Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök. Kelemen Gábor, a fejlesztési igazgatóság munkatársa bemutatta a projekt 
részleteit, amelynek fő célja a vallási-kulturális értékek integrálása a városi központok, településhálózatok és 
a kapcsolódó vidéki területek fejlesztési gyakorlatába.

A megyei döntésho
zó testületnek a DJ126 
és DJ138, illetve a 137 
megyei utak biztonsá
gi zónájának bérmentes 
használatba adásáról kel
lett volna döntenie Gyer 
gyóújfalu és Szé kely ke
resztúr számára.


