
48 órás ötletmaratonra készülnek 
Kápolnásfaluban: a cél az, hogy több 
problémára konkrét megoldás szülessen
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Maratoni ötletverseny
Új módszer a vidékfejlesztésben

Pert veszített Dormánfalva

• Nálunk még újnak 
mondható módszerrel 
karolja fel a térség vi-
déki közösségeit a Ho-
moród–Küküllő LEADER 
Egyesület: vidékfejlesz-
tési maratont hirdetnek. 
A szociális hackathon 
során 48 órás ötletver-
senyre hívják a környék 
községeinek képviselőit.

K O V Á C S  E S Z T E R

K ápolnásfalu kultúrotthoná-
ban 48 órára zárják össze 
azt a mintegy ötven rész-

vevőt, akik bejelentkeztek a Homo-
ród–Küküllő LEADER Egyesület első 
vidékfejlesztési maratonjára. Nem 
büntetésről van szó, sőt: remek kö-
zösségkovácsoló ötletmaraton ez, 
melynek célja a térség vidékfejleszté-
si problémáinak és azok megoldásá-
nak beazonosítása. A vidékfejlesztési 
maraton az észt „szociális hackat-
hon” székelyföldi adaptációja – tud-
tuk meg Lázár Lászlótól, az egyesület 
ügyvezető igazgatójától. „Olyan ese-
mény ez, ahol a Homoród–Küküllő 

LEADER-térség jövőképének elérésé-
hez keresünk közösségi megoldáso-
kat” – magyarázta a szervező.

Az előzményekről

A Homoród–Küküllő LEADER 
Egyesület partnerként részt vesz 
egy nemzetközi projektben ma-
gyarországi és észtországi partner-
szervezetekkel. A projekt célja egy 
olyan közösség- és vidékfejlesztési 
módszer elsajátítása és meghono-
sítása a partnerszervezetek tér-
ségében, amelyet Észtországban 
hatékonyan alkalmaznak a helyi 
jellegű problémák megoldására. A 
hackathon nagy népszerűségnek 
örvendő esemény Észtországban, 
de Székely udvarhelyen is szervez-
tek már ilyet az IT-szektor és a civil 
szervezetek partnerségében. „A 
módszer lényege abban áll, hogy 
azok a résztvevők, akik megoldást 
keresnek saját problémájukra, a 
közönség előtt három percben be-
mutatják azt, és utána partnereket 
keresnek, akikkel közösen kita-
lálják a megoldást” – fejtette ki a 
szervező.

Közösen megoldást találni

A maraton csütörtök délután rajtol, 
az eddig regisztráltakat hat-nyolc 

csapatba tömörítik a szervezők: 
online közel ötvenen jelentkeztek 
be, lefedve az egyesület admi-
nisztrációja alá tartozó összes, 
azaz 15 községet. „Öt elemre bon-
tottuk a vidékfejlesztés kihívásait, 
egyrészt a helyi termék kérdése, a 
szolgáltatások és helyi turizmus 
helyzete, a fi atalok szocializációja 
a helyi kultúra mentén, család-
alapú aktív helyi közösségek és 
a helyi erőforrások fenntartható 
működtetése. A jelentkezők-
nek ezeken a területeken 
kell beazonosítaniuk és 
bemutatniuk saját közös-
ségük kihívásait” – ma-
gyarázta Lázár László. A 
48 óra leteltével a vidék- és 
közösségfejlesztés terén 
jártas szakemberekből álló 
zsűri értékeli majd az ötle-
teket: a cél, hogy a megszületett 
ötletekből legalább tevékenységi 
tervek alakuljanak. „Nyilván a 
legnagyobb reményünk az, hogy 
néhány ötlet megvalósul, de azt 
gondoljuk, hogy lesznek olyan öt-
letek, amelyeket be tudunk emel-
ni az egyesület vidékfejlesztési 
stratégiájába, amihez a következő 
időszakban tudunk költségvetést 
rendelni vagy pályázati lehetősé-
geket beazonosítani” – hangsú-
lyozta az egyesület ügyvezetője.

KOVÁCS ATTILA

A temető közvagyonba vételére 
vonatkozó tanácsi határozat 

érvénytelenítését Bákó megye kor-
mánybiztosa is kérte a bíróságon, 
előbbi pert a bíróság összevonta a 
Hargita megyeiek keresetével, az 
eljárásba pedig Hargita Megye Ta-
nácsa is beavatkozott. A bíróság 
ugyanakkor elfogadta a Mikó Imre 
Jogvédő Szolgálat beavatkozását is 
az eljárásba. A 2019 júniusában a 
csíkszentmártoniak által kezdemé-
nyezett és a haditemető dormánfalvi 

közvagyonba vételére vo-
natkozó tanácsi határozat 
érvénytelenítését kérő per 
tárgyalását a tavaly be-
vezetett szükségállapot 
is hátráltatta, az elsőfokú 

ítéletet szerdán hirdette ki a 
Bákó Megyei Törvényszék. Eszerint 
a dormánfalvi önkormányzat 2019. 
március 29-ei és június 25-ei határo-
zatai, amelyekkel a haditemető 7979 
négyzetméteres területét a város 
közvagyonába vették, érvényüket 
veszítik. Az elsőfokú ítélet megfel-
lebbezhető. Ez a bírósági eljárás 
azért is volt fontos, mert ennek lezá-
rultáig felfüggesztették a temetőben 
a dormánfalviak által 2019 tavaszán 
felállított emlékmű és betonkeresz-
tek felállítására kiadott építkezési 
engedélyek érvénytelenítése, illetve 

a temető területének Dormánfalva 
javára történt telekkönyvezése ér-
vénytelenítése érdekében indított 
perek tárgyalását.

„Az igazság a földön jár”

Kérdésünkre Birtalan Sándor csík-
szentmártoni polgármester elmond-
ta, reméli, hogy bízhatnak az igaz-
ságszolgáltatásban, és a törvényszék 
minden ügyben jó irányban és az 
igazukat alátámasztva fog dönte-
ni. „Abban bízom, hogy az igazság 
a földön jár, még akkor is, ha csak 
néha tűnik, hogy így van” – tette 
hozzá a községvezető. Eddig Dor-
mánfalva jogerősen elveszített egy 
másik pert is, amelyet azért indított, 
hogy vonják vissza az alcsíki köz-
ség önkormányzata által hozott, az 
úzvölgyi haditemető és az egykori 
kaszárnyák által elfoglalt területnek 
a község közvagyonába vételére vo-
natkozó határozatot. A Hargita Me-
gyei Törvényszék, fi gyelembe véve a 
szentmártoniak által bemutatott do-
kumentumokat, nekik adott igazat, 
a másodfokú tárgyalás a Marosvá-
sárhelyi Ítélőtáblán pedig ezt tavaly 
ősszel megerősítette. Dormánfalva 
ugyanakkor tavaly ősszel a temető 
körül több, csíki közbirtokosságok 
által birtokolt területet is telekköny-
veztetett saját nevére, emiatt ezekkel 
is perben áll.

H I R D E T É S

• Fontos határozat született szerdán az úzvölgyi 
haditemető miatt Csíkszentmárton és a moldvai Dor-
mánfalva között zajló egyik perben: a Bákó Megyei 
Törvényszék elsőfokú döntése érvénytelenítette azt a 
dormánfalvi önkormányzati határozatot, amely a Bákó 
megyei város közvagyonába vette a sírkertet.

Az úzvölgyi haditemető 
hovatartozása lassan tisztázódik
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