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KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG

„A POLGÁRMESTER IRODÁJÁBAN SZÜLETTEM”
Ez év október 26-án ezekkel, a szavakkal indította kampánykaravánját az
egykori karcfalvi szülészet épülete elől
Kelemen Hunor, hogy államelnökjelöltként útra keljen és fiatal csapatával
együtt másfélmillió magyar ember üzenetét vigye szerte az országba.
Talán már rögtön, születésekor ki
is nézett a mostani polgármesteri iroda ablakán, jelezve, hogy eljön az idő,
amikor majd innen indul népét képviselő útjára. Nos, valahogy ez a gondolat
támadt mindazokban, akik jelen voltak
az eseményen és Fülöp László, egykori
tanárától jó tanácsok kíséretében átvette
az útravalóul szolgáló jelképes tarisznyát. Azóta az épület melletti Olton sok
víz lefolyt és Hunor több ezer kilométeres körúton hirdette érdekvédelmi
szervezetünk és saját maga programját,
rámutatva a romániai magyarság sajátos
igényeire, az országban élő minden ember érdekének mikénti képviseletére. De
maradjunk csak a mi tájainkon, Felcsíkon, Alcsíkon, Gyergyóban, Udvarhely
vidékén, vagy az egész Székelyföldön,
hisz egy olyan emberről van szó, aki itt
nőtt fel közöttünk, ismeri életformánkat,
nehézségeinket, küzdeniakarásunkat a
jövőkép megteremtésében. Mindezt figyelembe véve nem követünk-e el hibát,
ha közömbösek leszünk a most sorra
kerülő választáskor, és kényelemből,
nemtörődömségből, vagy talán tudatlanságból távol maradunk a szavazástól,
esetleg másra adjuk voksunkat?
Egy ilyen hasonló kérdésre, hogy
mit üzen azoknak, akik így gondolkoznak, Hunor az alábbiakat válaszolta: „
Először a kishitűeket kell legyőzni… A
meggyőződést, hogy nem lehet magyar
emberből országot vezető politikus. Pedig lehet. Talán 2009-ben még nem, de
lehet… Azt üzenem a bizonytalankodóknak: ne arra figyeljenek, hogy jelenleg az
esélyeink ötven százalék alattiak vagy
fölöttiek, hanem arra, hogy erős közösségként kell megjelennünk, és a román

jelöltek közül senki sem vállalja fel az
értékeinket. A második fordulóba bejutó
jelöltek a magyar szavazatok nélkül nem
tudnak választást nyerni.” /Új magyar
szó, V. évfolyam 215. (1032.) szám/.
Gondolom, a fentiekhez nem kell
kommentár, világos a válasz azok számára, akik kishitűek és távolról akarják
szemlélni az elnökválasztást. Bízniuk
kell abban, hogy az Őt jelölő politikusok
megfelelő stratégiát dolgoztak ki a romá-

niai magyarság érdekében, ami a második fordulóban közvetlenül befolyásolja
az új államfő kilétét. Éppen ezért szégyen lenne, ha községünkben, de az
egész Székelyföldön a legkevesebben
mennének el falunk szülöttjére szavazni,
hisz Kelemen Hunor parlamenti képviselőként eddig is láthatóan sokat tett településeink fejlődésének érdekében.
N. Sz.
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Lássuk meg a dolgok lényegét!
Kelemen Hunor államelnökjelölttel -

-Beszélgetés

Kelemen Hunor 1967. október 18án született Csíkkarcfalván. Az iskola
csapatában hokizott, a középiskolát
Marosvásárhelyen végezte. A kolozsvári Agrártudományi Egyetemen
szerzett állatorvosi diplomát, aztán
filozófia szakot végzett a Babes-Bolyai
Egyetemen. Volt újságíró a kolozsvári közszolgálati rádióban, szerkesztett irodalmi folyóiratokat. 1997-ben
került a politikai életbe, államtitkár
lett a kulturális minisztériumban. Később parlamenti képviselő, 2007-től az
RMDSZ ügyvezető elnöke, többszörös
kampányfőnök. November 22-én minden romániai magyar érdekeit képviseli az elnökválasztáson.
Lehet-e 2009-ben magyar elnöke
Romániának?
Sokan azt mondják, hogy 2009-ben
még nem érett meg a helyzet Romániában arra, hogy magyar jelölt indítása valódi esélyekkel kecsegtessen. Nekem az
egyik ellenérvem erre az, hogy amikor
választási küzdelemről van szó, a politikai teret nem szabad átadni másnak.
Másrészt pedig a romániai magyarság
politikai programját senki nem fogja
megfogalmazni, képviselni helyettünk.
Egy közösség igazi ereje a választásokon
látszik igazán, ilyenkor tudja felmutatni
életképességét, ilyenkor tudja megerősíteni önbecsülését. Én úgy látom, hogy
megtudjuk mutatni egy egész országnak,
sőt, egész Európának, hogy a romániai
magyarok képesek olyan jelöltet állítani,
aki helytállna az államelnöki tisztséggel
járó feladatok elvégzésében.
Szó sincs elveszett szavazatokról!
Amikor a saját jövőnkről szavazhatunk, akkor a mi szavazatunk nem veszik el. Amikor a saját értékeinkre adunk
le szavazatot, az akkor sem veszik el, ha
a jelölt nem lesz államelnöke ennek az
országnak ebben az esztendőben. Az a
román jelölt, aki nem jut be a második
fordulóba a magyar szavazatok nélkül, az
nem ért meg az államelnökségre. Tehát
szó sincs elveszett szavazatokról Éppen
ezért kötelességemnek érzem, hogy arról
beszéljek, milyen Romániát képzelünk el
az erdélyi magyarságnak.

Reformokra van szükség!
Egy államelnök-választáson nem lehet megkerülni az országos problémákat,
például: hogyan kellene kinéznie Romániának. Az elmúlt öt évben felborulni
látszott az intézmények – államelnöki
hivatal, kormány, alkotmánybíróság –
közti viszony. A közigazgatás nagyon
bürokratikus, nem hatékony, fontos lenne egyszerűsíteni. Reformra szorulnak a
nagy ellátórendszerek is.
A régiók átszervezése nem csak magyar érdek
A jövőben létfontosságúak lesznek a
fejlesztési régiók, nem mindegy, miként
alakítják ki őket. Az RMDSZ benyújtott
egy erre vonatkozó törvénytervezetet,
hiszen abszurd a jelenlegi helyzet: a mesterséges és alacsony hatásfokú fejlesztési
régiók helyett kisebb, ám minden szempontból összefüggő, következésképpen
hatékonyabb régiókat kell kialakítani
Romániában. A régiók átszervezése nem
csak magyar érdek, nem csak az RMDSZ
érdeke, hanem az
egész országé.
Az
egykamarás
Parlament nem meg
oldás a hazai demokrácia számára
Szerintem a Parlament egyik házát sem
kell megszüntetni, hanem a mostanitól eltérő
kompetenciákat
kell
ruházni a Felsőházra. A
Szenátus amolyan régiók
tanácsa kellene hogy legyen, amely a regionális
fejlesztés, a külpolitika,
a biztonságpolitika és
honvédelem, valamint az
energiapolitika területen
törvénykezhet, a többi
szakterületet a Képviselőház szabályozná, így
a két ház eltérő hatáskörei kiegyensúlyozott és
reprezentatív képviseletet jelentenének.

Románia nem nemzetállam
Az elmúlt 20 év alatt Romániából egy
központosított, látszólag erős állam lett,
azonban e mögött számos probléma és
konfliktusveszély húzódik. Nem fogok
800 km autópálya és 120 híd megépítéséről beszélni, mert nem az államelnök
dolga ezzel foglalkozni. Arról beszélek,
hogy kerüljön ki Románia alkotmányából a kormány felelősségvállalásának a
lehetősége, szűnjenek meg a sürgősségi
kormányrendeletek, valósuljon meg az
állam intézményei közötti egyensúly. A
Román Alkotmány egyes cikkelyét mindenképpen módosítani kell. Ne értsen
félre senki, nem azzal a szövegrésszel
van bajunk, amely Romániát egységes
és feloszthatatlan országként határozza
meg, hanem a nemzeti állam kifejezést
szeretnénk törülni. Románia lakosságának több mint 10%-a a valamilyen nemzeti kisebbséghez tartozik, ebből 7%
magyar. Ez az ország csak papíron lehet
nemzeti állam, a valóság másról szól.
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Tisztelendő Testvéreim, Kedves Hívek!
A Romániai Katolikus Püspöki
Konferencia folyó év október 5–7. között
Szatmárnémetiben tartotta őszi rendes
gyűlését.
Az idei elnökválasztásra való tekintettel, közös felhívást intéztek minden
keresztényhez és minden jóakaratú emberhez, kérve, hogy valamennyien vegyenek részt a választáson.
A keresztény embernek cselekvő
módon hozzá kell járulnia a keresztény
értékek megőrzéséhez és közkinccsé
tételéhez. Ezen értékek a Szentírásra és
Egyházunk tanítására alapozódnak.
Éppen ezért, hogy a keresztény tanítás érvényesüljön a közéletben, olyan
személyre adjuk szavazatunkat, aki ezt az
értékrendet maradéktalanul felvállalja. Ne-

vezetesen, aki védi az emberi méltóságot és
szabadságot, támogatja a család közösségi
formáját, védi az életet és annak természetes lefolyását, a születéstől – a halálig, aki
keresztény erkölcsi normákra alapoz, és
programjában nem terjeszt olyan életformát, ami erkölcsi zülléshez vezet.
Kisebbségben élő magyaroknak
ezek mellett olyan személyt kell támogatnia, aki az erdélyi magyarság egyéni és kollektív jogait felvállalja, és ezek
megvalósulását előmozdítja.
A fenti szempontok érvényesítése érdekében, senki nem maradhat közömbös.
Mindenkinek élnie kell a választás lehetőségével, nem hagyva magát befolyásoltatni
semmilyen földi előnytől vagy érdektől.
Szeretettel kérem Kedves Híveimet,

Tisztelendő Testvéreimet és egyben minden jóakaratú embert, hogy november
22-én és december 6-án, menjenek el
szavazni, azt a személyt támogatva, aki
a fenti elvárásoknak leginkább megfelel.
Isten áldása legyen közösségünk életén, a Szentlélek bölcsessége vezessen a
választásban, hogy Egyházunk és kisebbségi népünk javára a legjobb döntést hozhassuk.
Ehhez küldöm főpásztori áldásomat,
veletek együtt érezve és értetek imádkozva.
Gyulafehérvár, 2009. november
1-jén, Mindenszentek ünnepén.
† György s.k.
érsek
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Újabb pályázatot sikerült beadnunk
A Felcsík Kistérségen belül működő
Felcsíki Önkormányzati Fejlesztési Társulás újabb pályázatot tett le a Nemzeti
Vidékfejlesztési Alap 313-as kódszámú
pontjára. A vidékfejlesztési Alap ezen
pontja a turisztikai tevékenységeket támogatja 80%-ban uniós pénzből valamint 20%-ban állami pénzből. Sokan
ismerhetik ezt a pályázati kiírást hiszen
Felcsíkon több panzió is ilyen forrásból létesült. A fejlesztési társulás, mint
tudjuk 5 települést foglal magába: Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva,
Szenttamás és Szentdomokos.
A projekt 3 összetevőből épül fel.
Az első összetevő az elektronikus információs tábla, községenként kettő darab,
többnyire a települések központjaiban
elhelyezve.
A második összetevő egyszerű turisztikai információs táblát foglal magába, ami azt jelenti, hogy a váza az elektronikus táblára fog hasonlítani, csupán
nem lesz elektronikus. A harmadik ös�szetevő pedig információs szóróanyag,
amelyekben a községek látnivalói, panziói, helyi érdekességei fognak szerepelni. Vagyis minden, ami jelen esetben
idecsalogathatja a turistákat.
Az elektronikus táblákra visszatérve, olyan táblákról van itt szó, amelyek
Romániában már több városban ki vannak próbálva és működnek. Ráadásul
egy hálózatban működnek, ami azt jelenti hogy itthon használva ezt a rendszert
meg fogjuk tudni nézni hogy esetleg
Brassóban milyen helyekre érdemes ellátogatni, hol és milyen panziókban, ho-

telekben tudunk megszállni, stb.
A pályázat leadási határideje november 6. volt, amelyet nehezen is, de
tudtunk tartani. Az utolsó héten kétséges
volt a pályázat leadása az engedélyek beszerzése végett, de rájöttünk hogy olykor
a lehetetlent is meg lehet oldani.
A projekt összértéke 200.000 euró, 0
% önrésszel. A pontozáson, amely 1-től
100-ig terjed, sikerült 100 pontot begyűjtenünk, ami nagyon nagy esélyt ad arra
hogy ez a pályázatunk nyertes pályázat
legyen. Hivatalos forrásokból tudjuk azt
is, hogy a Vidékfejlesztési Alap erre a
pályázatára elkülönített teljes összege
nincsen lefedve a november 6.-i határidővel leadott pályázatok összértékével.
Ez az információ ugyancsak megerősíti
a projekt pozitív elbírálhatóságát.
A Felcsíki Önkormányzati Fejlesztési Társulás mellet működik még a Bogát
Önkormányzati Fejlesztési Társulás is
amely Csíkrákos, Madéfalva, Szentmihály valamint Csíkcsicsó községekből
tevődik össze, és amely egy hasonló pályázatot adott le ugyanerre a kiírásra. Az
esélyek hasonlóak mind a Felcsik ADInál, mind a Bogát ADI-nál. Tehát mondhatjuk azt, hogyha pozitív lesz az elbírálás, akkor Szentdomokostól Csicsóig
egyforma információs táblák lesznek
elhelyezve, amely tükrözni fogja a települések jó együttműködését és a közös
érdekek iránti gondolkodást.

RÉGI
KALENDÁRIUMOKBÓL
TALLÓZVA
(Szólások, mondások)
Nyele van a szónak = nem elég
csak beszélni, a gyakorlatban is meg
kell valósítani azt, amit mondunk,
ígérünk.
Úgy bánik valamivel, mint az
orvossággal = nagyon takarékosan,
óvatosan bánik vele.
Köti a sebet = szépítgeti, mentegeti a dolgokat, mentegetőzik.
Olyan a szája mint a sikátor =
nagyszájú, lármás, veszekedős.
A nyavalya lóháton jő, gyalog
megy el = könnyű megbetegedni, de
nehéz meggyógyulni.
A rossz nyereség hasonló a kárhoz = a látszatsiker csaknem azonos
a sikertelenséggel.
Okos ember nem jár gondolom
szerint = az okos ember nem bízza
dolgát a véletlenre, hanem megfontoltan, célszerűen cselekszik.

Süket Zsombor
Térségmenedzser

FELHÍVÁS
Karcfalva község polgármesteri hivatala felkéri a lakosságot, hogy
amennyiben még nem fizette meg kötelező adóját, minél előbb tegye meg,
mert szeptember 31.-e után minden
egyes nap elteltével 0,1 % kamatot kell
ráfizessen.
A kötelező adó mellett a szemét elszállítási díját is meg kell fizetni, ami
személyenként 31 lej a 2009-es évre.
Így aki év elején kifizette az akkor még
8 lejes díjat, az sajnos a különbözetet,
vagyis 23 lejt még ki kell fizessen az
év végéig. Ezért felkérjük a lakosságot,
hogy a fentieket figyelembe véve tegyenek eleget fizetési kötelességeiknek.
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A KÖZSÉGBEN FOLYÓ MUNKÁLATOK KÉPEKBEN

az új park

A ravatalozó

A felújított "régi tanács épülete"

A hokipálya befödési munkálatai

Dolgoznak a karcfalvi kultúrotthon belső felújításán
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Xantus János

Beutazta a világot Vadnyugattól
Borneóig. Édesapja Székelyföldről
származott. Észak-Amerikában nemcsak néprajzi tárgyakat gyűjt, de a
növény- és állatvilág jórészt ismeretlen fajait is. Munkatársa lesz a híres
amerikai természettudósnak, Audubonnak is. Bejárja csaknem egész Texast és Mexikó egy részét is. Részt vett Károly beleegyezését kérte, hogy róla
Kansas állam feltérképezésében. May mintázza meg Old Shatterhandet. Az
Arkansas folyó feltérképezésekor így
Tudja-e, hogy?
ír naplójában: „Olyan területen…”
Bukarest központjában van a (Folytatása a vízszintes 1. és függőleges
nulla kilométerkő és innen mérik a 14-es sorokban.)
szélrózsa minden irányába kiinduló
A Philadelphiai Tudományos Akaországutak hosszát.
démia tagjává választják. Hazatérve
minden erejét a budapesti Állatkert
Románia 237500 négyzetkilomé- megszervezésére fordítja. Pátzay Pál
teres területével közepes országnak szobra emlékét őrzi az Állatkert bejászámít, Európában a tizenkettedik.
ratánál. Afrikai útja után részt vesz a
Magyar Földrajzi Társaság megalapíA Fogarasi – havasokat a geoló- tásában.
gusok Erdélyi Alpoknak nevezik,
1894-ben halt meg Budapesten.
mert északi hegygerince körülbelül
70 kilométeren húzódik, s ezen a táVÍZSZINTES: 12. Boltozatot megvon húsz 2400 méteren felüli, és hat támasztó dísz. 13. Átvitt értelemben. 14.
2500 méternél is magasabb hegy- Hóbortos, nem teljesen épeszű ember. 15.
csúcs van. Ugyancsak itt terül el a I.T.G. 16. Széltelen dolog! 17. Völgy – anBălea-tó csodálatos gleccservidéke. golul. 18. Műsor közvetítése. 19. BecéA B�����������������������������
ălea-t�����������������������
ó környéke természetvé- zett Renáta. 21. Bölömbika – olaszul. 23.
delmi terület.
Diplomáciai Testület. 24. Azonos betűk.
26. Török szultán 27. …zöld, olajzöld.
Az Északi Sarkon csak déli szél 29. Államok közti szövetség. 30. Pofont
fújhat. Napnyugtától napkeltéig hat leken. 33. P.É. 34. Arzén vegyjele. 35.
hónap telik el, egy évben egyszer kel Nyers, aljas emberek. 37. Mocsaras heés egyszer nyugszik a Nap. Bármer- lyen élő kisebb madár. 39. …léc, csuklóre indul, az Északi Sarkról csak déli san összehajtogatható mérce. 40. Tanács
irányban haladhat az ember.
– románul. 42. G.Á.M. 43. Olasz kőolaj-,
földgáztröszt. 44. Tejet csírátlanít. 46.

Kettős betű. 47. Lebírál, ledorongol. 49.
Állóvíz.
FÜGGŐLEGES: 2. Bírói döntés. 3.
Becserélhető utalvány. 4. T.R.B. 5. Leszármazott. 6. Szerelvény rendezését végzi. 7. Adóív. 8. …ikus, ásványi. 9. A.S.D.
10. Hertz. 11. Gyengül a …, csökken a
szemmel való érzékelése. 15. Március …,
március 15-e. 18. Akiről kiderül, hogy
nem Nabucco lánya. 20. …-billegő. 22.
Szóösszetételekben a fogalomnak zsírral
való kapcsolatát jelöli. 25. Élő, eleven –
angolul. 27. Nagyon régi. 28. Gyermekek
számára írt költemény. 31. Értékes tulajdonsága. 32. A haladást segítő változtatás. 34. Alá tud nézni. 36. …-tenger, tkp.
Antilla-tenger. 38. Le…, hatalma alá vet.
41. Becézett Titus. 44. Kettőzve: afrikai
nomád. 45. Z.I.R. 47. Folyadék. 48. Paci.
Hargita Kalendárium 2003
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