
Kipróbálták
vidéken

Falunapoknak indult, ifjúsági fesz-
tivál lett: első alkalommal tartották 
meg a Vidéki Fiatalok Találkozóját 
Máréfalván. A szervezők ugyanis 
rájöttek arra, a vidéki fiatalok mint 
társadalmi réteg mellőzöttek.

Tamás Attila

Fesztiválhangulat és tartal-
mas előadások – így néz ki a 
Máréfalván első alkalommal 

megrendezett Vidéki Fiatalok Ta-
lálkozója. A rendezvény mottója 
– Próbáltad már vidéken? – azt az 
üzenetet igyekszik tükrözni, hogy 
milyen is ma vidéki fiatalnak len-
ni. A Rozetta Ifjúsági Egyesület és 
a helyi önkormányzat együttmű-
ködéséből született rendezvény a 
helyi és környékbeli fiatalokat, if-
júsági szervezeteket próbálta meg-
szólítani, és a fesztiválhangulat 
sem maradhatott el. „Először arra 
kért minket a helyi önkormányzat, 
hogy szervezzük meg a máréfalvi 
falunapokat – mondja András Lo-
ránd, a Rozetta Egyesület ügyinté-
zője. – Ekkor jött az ötlet, hogy a 
rendezvénynek adjunk egy teljesen 
más töltetet, és lett belőle ifjúsági 
fesztivál, amely kulturális értékeket 
is felvonultat. Rájöttünk arra, hogy 
a vidéki fiatalokkal mint társadalmi 
réteggel kevesebbet foglalkoznak, 
ezért döntöttünk úgy, hogy min-
den Udvarhely környéki civil szer-
vezetnek meghívót küldünk, hogy 
találkozhassunk a képviselőikkel és 
megmozgassuk őket. A három nap-
ba három különböző stílust próbál-
tunk belesűríteni: az első nap a báli 
vonalat tükrözte, második nap a 
modernizált, globalizált életvitel-
nek akar tanúja lenni, a harmadik 
nap pedig a kulturális, népi részét 
összegezte. Ugyanezt próbáltuk 
a konferenciák tematikájában is 
tükrözni, ugyanakkor figyeltünk 
arra is, hogy a koncertek stílusa is 
jól tudja követni ezt.” Szombaton 
többek között a szolidaritásról, 
toleranciáról, másságról volt szó, 
kerekes székes alkotókkal lehetett 
beszélgetni, valamint tolókocsis 
sportvetélkedőkben vehettek részt 
az érdeklődők. Tegnap a folklóré és 
a kultúráé volt a főszerep: egy kis-
előadás a néptánc szerepéről szólt a 
halláskárosult gyermekek életében, 
Román Hunor és Sándor Csaba pe-
dig Csíkszentdomokos tánczenéjé-
ről tartott kötetlen beszélgetést. 
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> Új ivóvízrendszer Városfalván. Átadták 
a régi vízhálózatot kisegítő új ivóvíz-szolgálta-
tó rendszert Városfalván. Az építési terveket a 
megyei tanács terjesztette fel az 1997/577-es 
számú kormányhatározat alapján finanszírozott 
munkálatok listájára, és idén sikerült is befejezni. 
A rendszer dréncsövekkel fogja be a természetes 
források vizét, amelyet szabadeséssel a száz köb-
méteres vasbeton tartályhoz szállít, és innen jut 
a vezetékrendszeren keresztül a három tűzcsap-
hoz, a közkúthoz és a lakosokhoz.

> Kistérségi Napok. Székelykeresztúron 
két nagyobb rendezvényt tartanak számon: 
a Keresztúr nevű települések találkozóját, 
melyet négyévente szerveznek meg, illetve 
a városnapokat, mely néhány éve Kistérségi 
Napokká bővült. Rafai Emil polgármester 
úgy értékelte, az idei Kistérségi Napok nagy 
tömegeket megmozgattak meg. Voltak kul-
turális, gasztronómiai, illetve modern- és 
népzenés pillanataink is” – részletezte a pol-
gármester, majd úgy összegzett: „Bár sze-
gényes világot élünk, a lakókért évről évre 
erőnkön felül vállalunk, de megéri.”

Az országban elsőként a ki ruly
fürdői iskolás tábor került vissza 
állami vagyonból a helyi önkor-
mányzat ügykezelésébe. Lövéte 
polgármesteri Hivatala tizenöt 
éve vár erre az eseményre.

HN-információ

A2011/620-as számú kor-
mányrendelettel az ifjúsági 
és iskolai táborok az állami 

vagyonból átkerültek a megyei, illetve 
helyi önkormányzatok ügykezelésébe. 
Augusztus 4-én a kirulyfürdői iskolás 
tábort adták át Lövéte község önkor-
mányzatának. Az eseményen jelen 
volt Lázár F. Zoltán lövétei polgár-
mester a tábor tulajdonjogát átvevő 
község képviseletében, Széll Lőrincz, 
az Országos Sport- és Ifjúsági Hatóság 
alelnöke az átadó intézmény részéről, a 
Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóság részéről Csíki András igazgató 
és Csedő Zsófia aligazgató, Korodi At-
tila parlamenti képviselő, Hargita Me-
gye Tanácsa részéről Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök, valamint Becze 
István, Hajdu Gábor és Demény Gá-
bor megyei tanácsosok.

Mielőtt átadta volna Lövéte pol-
gármesterének a tulajdonjogot iga-
zoló papírokat, Csedő Zsófia el-
mondta, hogy a diáktáborok decent-
ralizációjának első lépésével várható-
an megáll az évek óta tartó leromlás. 
Az aligazgató külön eredményként 

könyvelte el, hogy Hargita megyé-
ben adják át az első tábort, és remé-
nyét fejezte ki, hogy Lövéte község jó 
gazdája lesz a tábornak. Az Országos 
Sport- és Ifjúsági Hatóság alelnöke, 
Széll Lőrinc szerint Hargita megyé-
ben a homoródfürdői tábort adják 
át legközelebb, és ezt követi majd a 
maroshévízi tábor, amelynek Hargi-
ta Megye Tanácsa lesz a gazdája. „A 
decentralizáció második lépése az 
ifjúsági igazgatóságok ismét megyei 

tanácsi hatáskörbe való kerülése lesz. 
Ez így is van rendjén, erről most foly-
nak a tárgyalások, hiszen a kormány-
nak nincs pénze az igazgatóságok 
fenntartására. A megyei tanácsok 
helyi szinten képesek erre forrást 
előteremteni, és tagadhatatlan előny 
az is, hogy helyben születik döntés 
arról, amire a fiataloknak szükségük 
van” – mondta Széll Lőrinc. Borboly 
Csaba szerint az épületek állapotából 
megítélve akad tennivaló. „Kicsit ne-

hezebb lesz, mint ha most kezdődne 
az építkezés, de ha húsz évig romlott, 
mostantól húsz évig épül, és úgyis 
meglesz.”

Korodi Attila képviselő számára 
ez a tábor szintén pályájának kezde-
tét jelentette, úgyszintén a mostani 
30–38 év közötti közéleti szereplők-
nek. „Egész generációknak teremtett 
jövőt. Amit itt álmodtunk meg, ab-
ból mára sok minden megvalósult” 
– mondta Korodi.

„Táborvisszafogadó” ünnepség Lövétén. Legközelebb a homoródfürdői tábor kerül vissza régi gazdájához

„Száz évre, vagy talán annál is 
többre teremtettük meg most 
a község jövőjét” – mondta a 
felsőboldogfalvi új polgármesteri 
hivatal avatója kapcsán Sándor 
József elöljáró. A három éve el-
kezdett munkálatok értéke meg-
haladja a másfél millió lejt.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Új polgármesteri hivatalt 
avattak fel pénteken Fel-
ső boldogfalván. Borboly 

Csa ba, a megyei tanács elnöke örö-
mét fejezte ki, hogy a közös erő-
feszítésnek köszönhetően meg-
valósult a helyiek számára nagy 
jelentőségű beruházás. Borboly a 
község „egyik büszkeségének” ne-
vezte az új hivatalt, ugyanakkor 
reményét fejezte ki, hogy ezáltal 
a munkaköri viszonyok is javul-
nak. Az elnök úgy látja, „a község 
jó kezekben van, és aktívan részt 
vesz egy erős Székelyföld építésé-
ben”.

„Azt kívánom, a kiszolgálás mi-
nősége is legyen olyan, mint az épü-

leté” – mondta a felsőboldogfalvi fej-
lődéshez gratulálva Ladányi Lászl ó 
Zsolt prefektus is. Az avatón jelen 
voltak a boldogfalviak testvértelepü-
lése, Szenna képviselői is: Salamon 
Gyula polgármester jókívánságai kí-
séretében átadta a húszéves barátság 
jelképéül szolgáló diplomát.

A szalagvágás után a Boróka 
néptáncegyüttes szórakoztatta az 
egybegyűlteket. Vezetője köszöne-
tét fejezte ki Hargita Megye Taná-
csának, valamint Székelyudvarhely 
önkormányzatának, támogatásuk-
nak köszönhetően ugyanis az együt-

tes rangos rendezvényeken vehet 
részt. Végezetül a római katolikus 
és a református lelkész megáldotta 
az új létesítményt, majd felcsendült 
a székely és a magyar himnusz.

A felsőboldogfalvi új polgár-
mesteri hivatal épületének mun-
kálatai három éve kezdődtek, a 
kormány akkor 190 ezer lejjel se-
gítette a kezdést. A megyei tanács 
690 ezer lejjel támogatta az össze-
sen 1 millió 538 ezer lejes beruhá-
zás elkészülését. Az alkalmazottak 
a napokban kezdik meg az átköl-
tözést.
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Új épület, jobb kiszolgálás?


