
Nemzeti költőnk utolsó doku-
mentált éjszakáját idézve, a 
Nagy-Küküllő partján lévő kis-
város ezúttal is alaposan kitett 
magáért. Petőfi Sándor emléke-
zete fontos az itteniek számára, 
hiszen ezáltal is erősödik pozíci-
ójuk az összmagyar kultúra tér-
képén, sokakban megfogalmazó-
dik ilyenkor, hogy miért érdemes, 
miért kell időnként ide látogatni.

Simó Márton
simo.marton@hargitanepe.ro

A Kistérségi Napok és a Pe-
tőfi Hét idén július 31. és 
augusztus 4. között tart, 

s amint a neve is utal rá, nem csu-
pán a helyieket, hanem a térséget is 
megszólítja, de Petőfi kapcsán ez a 
hívó szó még inkább felerősödik. És 
valóban vonzó a kínálat: sok egyéb 
mellett szabadtéri zenés és táncos 
műsorok, múzeumi foglalkozások, 
térzene, főzőverseny, istentiszte-
letek, önkéntestűzoltó-bemutató, 
néptáncgála és Nagy Feró-koncert 
is található a műsorajánlóban.

Július 31-én történelmi ke-
rékpártúrával, koszorúzással és új 
emlékhely avatásával tisztelegtek 
Petőfi emlékének, de a Petőfi-kupa 
jelzi azt is, hogy a költőt a sport által 
is megtisztelik a következő napok-
ban. A főtéri szobor koszorúzása 
után is – a szeszélyes időjárás elle-

nére – a szabadtéren folytatódtak a 
programok.

A Gyárfás-kúria, a körtefa már 
régóta emlékeztet, a 2005-ben fel-
avatott emlékszoba is jól betölti 
hivatását, ám a helyi Molnár Ist-
ván Múzeum munkatársa, Sándor-
Zsigmond Ibolya úgy gondolta, 
hogy – a Petőfi-emlékkötet után 
– hasznos lenne egy szabadtéri 
installáció is, amely segíthetné az 
idelátogatót a tájékozódásban. 
A muzeológus saját gyűjtésből, 
a múzeum birtokában lévő tár-
gyakból, újonnan fellelt doku-
mentumokból táplálkozva állítot-
ta össze ezt az anyagot, amelyhez 
a kőalapot a polgármesteri hiva-

tal, a faszerkezetet pedig Kibédi 
Zsolt asztalosmester és Kerestély 
Zsolt, a múzeum munkatársa 
készítette, a grafikai tervező Sán-
dor-Zsigmond Dénes volt. A mi 
Petőfink nevet viselő új emlék-
hely a Bethlen Gábor Alap és a 
Székelykeresztúri Önkormány-
zat támogatásával valósult meg.

Az eseményt a Polgári Fúvósze-
nekar – Székelykeresztúr 1895 tette 
színesebbé, az avatóünnepséget pe-
dig Dajka Mihály és Tódor Csaba 
unitárius lelkész tárogatómuzsi-
kája meg az immár hagyományos 
Petőfi-vacsora zárta: bivalytejes és 
túrós puliszkát szolgáltak fel a je-
lenlévőknek. 

Szomszédos, valamint távolabbi 
országokból is érkeznek turisták 
Gyergyószentmiklósra – mondták 
el a turisztikai információs iroda 
munkatársai. Sokan érdeklőd-
nek a környék látványosságairól, 
programokról, és térképeket is 
kérnek.

Nagy Levente

Bőven van munka a turistasze-
zonban a gyergyószentmik-
ló si turisztikai informáci-

ós irodában, hiszen nap mint nap 
sokan térnek be hasznos tudnivaló-
kat gyűjteni. Az iroda munkatársai 
elmondták, legtöbb vendégük bel-
földről, valamint Magyarországról 
érkezik, azonban idén már franciák, 
hollandok, németek is jártak érdek-
lődni, sőt izraeli, valamint ausztrál 
turistákról is beszámoltak.

A Gyergyószentmiklósra látoga-
tók többsége a Gyilkos-tót és a Béká-
si-szorost szeretné látni elsősorban, 
de a városban és a környéken zajló 
programok is érdeklik a vendégeket: 
sokakat érdekel a látványsajtműhely, 

a lovas programok, a medvelesek, a 
borvízforrások, a Súgó-barlang és a 
templomok is.

Akik terepjáróval érkeznek, azok 
szívesen felfedezik a hegyi útvonala-
kat is. A belföldi autóbuszjáratokról 
és vonatösszeköttetésről is gyakran 
kérnek információt a turisták. A 
turisztikai irodában sokféle kiad-
vánnyal igyekeznek segíteni az ide-
látogatókat és népszerűsíteni a helyi 
látványosságokat. A legtöbb turis-

ta térképet kér a városról, valamint a 
Gyergyói-medencéről és a környező 
hegyvonulatokról.

Ezek mellett megtalálnak sok 
szórólapot, amelyek szálláshelyeket, 
programokat reklámoznak, s a kör-
nyékbeli településekről is vannak 
bemutató kiadványok, sőt a Har-
gita Népe mellékletének, a Székely 
Konyhának román és angol nyelvű 
változatait is megtalálják az érdek-
lődők.
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Sokan térnek be a turisztikai irodába
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Változó Európa=Új lehetőségek

György Sándor, Kányád község polgármestere bemutatta az Európa a 
polgárokért Testvérváros-program keretében leadott, Változó Európa=Új 
lehetőségek elnevezésű, az Európai Unió által finanszírozott, nyertes pá-
lyázatot. Kányád Község Polgármesteri Hivatala a 25 ezer eurós pályázatot 
hét partnerrel közösen szeretné megvalósítani: Örkény és Daruszentmiklós 
(Magyarország), Stadt Wörth a.d. Donau (Németország), Breznicki 
Hum (Horvátország), Nagymad (Szlovákia), Krasnik (Lengyelország) és 
Capizzi (Olaszország).

Kányád község polgármesteri hivatala a 2017-es Let’s build Europe 
Together! – Építsük együtt Európát! nevű projektjét szeretné folytatni, 
amely a település első nyertes uniós pályázata volt. Hosszú távú cél, hogy a 
partnerek egymást segítve fejlődjenek, együttműködjenek a közös problé-
mák megoldásában.

„Még mindig vannak kihasználatlan lehetőségeink, még mindig van-
nak források, amelyekkel előbbre tudjuk vinni a településünket. A tavalyi 
konferenciánk sikere, a partnerek visszajelzése megadta a kellő impulzust 
ahhoz, hogy idén is megszervezzük ezt a programot. Így az idei eseményen 
olyan témák kerülnek terítékre, amelyek a lehetőségek kiaknázására és az 
együttműködésre fókuszálnak.”

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

versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állás betöltésére 
meghatározott időre:

Management vezérigazgatóság, Nemzetközi kapcsolatok rész-
leg:

• TANÁCSOS, I osztály, asszisztens szakmai fokozat.
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával;
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat.

Gazdasági vezérigazgatóság, Alegységekkel való kapcsolattar-
tás és monitorizálás részleg:

• TANÁCSOS, I osztály, asszisztens szakmai fokozat.
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával;
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat.

Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóság, EU-s 
projektek követéséért és előkészítéséért felelős részleg:

• TANÁCSOS, I osztály, asszisztens szakmai fokozat.
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával;
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat.

Gazdasági vezérigazgatóság, Könyvelés részleg:
• TANÁCSOS, I osztály, fő szakmai fokozat.
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával;
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-es újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 7 év szakmai tapasztalat.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát 
az intézmény székhelyén és az intézmény weboldalán – http://
hargitamegye.ro/allashirdetes.html – tesszük közzé.

A versenyvizsga időpontja: 2018. augusztus 14., 11 óra – írás-
beli vizsga, valamint 2018. augusztus 21., 10 óra – szóbeli vizsga.

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhe-

lyén kell letenni a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében 
való megjelenésétől számított 8 napon belül, vagyis 2018. augusz-
tus 9-ig (is).

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, vala-
mint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsa Menedzsment 
vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén kaphatnak az ér-
deklődők (132-es iroda, 0266–207700/1408 vagy 1406-os belső 
telefonszám), vagy a hr@hargitamegye.ro e-mail-címen.

Új emlékhely a költő tiszteletére. Kultuszismertető  fotó: szabó károly

Tájékoztatást várnak. Népszerű a főtéri infópont  fotó: nagy levente


