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A MAGYARonszAcr FERT6nAxos
2008. m6jus 3-6n Karcfalva k6zs6g

kiilddttei egy ordmteli kdteless6gnek
tettek eleget. Partners6gi szerz6d6st
irtak al6 Fertor6kos kdzsdggel, amely
tital testverkapcsolat j6tt ldtre a kdt
kdzs69 kdz6tt.

FERTCiTLKOS
a Wldgdrdksdg rdsze

A Fert6-ttqat es gazdag kultrirkor-
nyezetet az UNESCO 2001. 6vben
MlSgdrdks6gg6 nyilv6nitotta. Fert6r6kos
tdrt6netisdgdvel, a r6mai kor emldkeivel
kiemelked6 drtdket k6pvise1. A ferto t6
parti 2003 lakosir kdzs6g Sopront6l 10

km-re tal6lhat6. Az elsd ir6sos eml6k
1199-ben Racus ndven emliti a telepii-
ldst, amely a mai napig meg6rizte arcu-
lat6t. Fertor6kos egyik igen hires, ktil6-
nds szdps6gri 6rdekessdge a Kofejt6.

A lajta meszkovet m6r a r6maiak is

bfnyfsztitk, kittinri faraghat6s 6ga mratt
kedvelt dpitoanyag volt. A
fejtdsek ment6n felfedezhe-
t6ek a n6v6nyi 6s filati
osmaradv6nyok. A kialakult
10-12 m magas akusztik6jri
b arl angb a n szinhiz mriko dik,
melynek ny iri fesztiv6lsoro-
zata kleteles dlmdnyt jelent.

A v6rosfalmaradv6nyok k6-
zotttal|lhato az orszSg egyet-
len k6zt6ren megmaradt pel-
leng6re a XVI. szbzadbol.

A gy6ri ptisp6ksdg ba-
rokk kast6lyifi a XVII-XVII.
szhzadban alakitoff6k ki kdzdp-

kori alapokon. A kozs6g kato-
likus templom6t 1696-ban
szentelt6k fel, tornya kdz6p-

kori eredetii, mely vedelmi
c6lokat is szolg6lt. A rdgi vi-
zimalom 6s a V6rosmajor-
b6li kdpolna szint6n a regt
kort segitik feliddzni. A kal-
citkrist6ly gytijtemdny Ma-
gy arorszhg szep 6sv6nyainak

magdngffitem6nye. A fertcir6kosi ern-

ber nagyon dsszenStt a Fert6vel. Ered-
m6nyesebb, zavaftalanabb pihendst
elk6pzelni is lehetetlen ann6l, arnit a t6
csondes n6dasa a ritka 615vil5g6val
vedett termdszti drtdkeivel kindlni tud. A
t6 nyilt viztiikre v6ltozatos sz6rako-
zhshoz teremt kittino lehetos6get.

A magyarorsz6gr partszakasz
egyetlen vizi telepet a ftirdozSk ds a szel
szerelmesei - vitorl6sok, szorfbsok -
Fertor6kosn6l vehetik birtokba. A koz-
sdget j61 ki6pitett bicikliirt koti 6ssze a

fertci menti teleptil6sekkel ds Sopronnal,
de a kitart6bbak a Fert6 korbekereke-
zeser e is v6llalko zhatnak.

A Fertor6kos-Mdrbish kerdkpdros
6s gyalogos hat6r6tkelohelyn6l a r6rnai
kori Mithras-szentely 6rdemel frgyei-
met. A lovagl6utak 6s erdei tanosvdnyek
tov6bbi felfedez6sdre cs6bitanak.

A soproni tortdnelmi borvid6k leg-
kittinobb borai is a falu hatitrfthoz kozel
eso diil6k term6sdb6l kdsziilnek, rnelyek
rgazi szdpsdg6t es erejdt a helybeli
termeloi pinc6kben lehet felf-edezni.
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Hclyhat6sigi v6lasztdsokhoz krjzc lcdv cn itt az

idejc, hogy clcgct tcgyck polg6rmcstcri kcitelcssi-
gcmnck, - irgy ahogy cddig is tcttcm -, is bcsz6-
moljak cddigi munk6mr6l.

Most, ahogy clmcrcngck az cltclt 4 iv viszon-
tagsdgain, clmondhatom, hogy mozgalmas id6szak

van a lritunk mogdtt. Btiszkin illlithatom, hogy az
RMDSZ jclcnlcgi vczct6siginck jclcnt5s hozz6-
jdrul6s6val a kdzsig koltsigvctdsc 4 6v alatt a

tizszcrcsirc ncivckcdctt az clozo 8 ivhcz viszo-
nyitva. Ez a fclsribb szcrvekkcl val6 j6 egytitt-
mfikddisnck is szdmos sikcrcs pily6,zatnak
tudhat6 bc. Nagyon j6 kapcsolat alakult ki a Hclyi
Tandcs RMDSZ-cs taglai krizdtt, ami nagymir-
tikbcn ndvcltc a Tan6cs munk6jrinak hatdkony-
s6gft. 2004-bcn 47 tan6cshatSrozat szUlctett,
valmint 270 polg6lmcstcri rcndclct. 2005-bcn
szintin 38 t.h. szrilctctt, p.r. pcdig 179. A 2006-os
6vbcn a t.h.-ok szirma 34 volt, a p.r.-ck szama
pcdig 151. A t.h.-ok szima 2007-bcn 40-rc ncivc-
kcdctt, rigy mint a p.r.-ck szima, amcly l9}l-rc
n6tt. A polg6rmcstcri rcndclctck szama 2007-bcn
az6rt ncivckcdctt mcg ilycn nagymirtdkbcn, mcrt
mindcn cgycs tritisp6tlik kiosztirsithoz cgy ilycn
rcndclctrc voit sziiksig.

P6r adat a 4 6vcs kdltsigvctisb6l:

nL

tt f / ,

AZ ELSO MANDATUM VEGEN

- iskolai kdnyvtfr is informatika tcrcm lctrcho-
zhsa

- a karcfalvi 6voda nyil6szrir6inak cscrijc

- a jcn6falvi iskola fbhijit6sa (nyil6sziir6k cscrijc,
bcis6 ipitkezis, informatika tcrcm kialakit6sa)

- jcn6falvi 6voda fchijft6sa cs 6talakft6sa napko-
ziv6, kazinhLz lpitcsc, konyha kialakitirsa

Sport

- Mrij6gp6lya fclipit6sinck a folytat6sa, iizcmbc
hclyczdsc 6s jclcnlcg fblyamatban van a fcid6sc

- Fociprilya tulajdonjog6nak rcndczdsc, haszn6-

latba addsa

- K6zil abda p iiy a \c aszf altozis a az i s ko I a u dvar6n

- Tornatcrcm tervczisc, pitlyizat clkiszitisc, 6s

ittalakititsinak e I kczdds c.

Kuhrtrs

- Falunapok mcgrendczisc

- Gycrck-fuv6szcnckar mcgalakitSsa is anyagi t6-

mogat6sa
* A Hargita Karcfalva focicsapat irjrainditdsa

- Gyercknapok mcgszcrvczisc (aj6nd6koziis)

- A nyugdijas cgycstilct mcgalakit6sa

- A hclyi ifris6gi szcrvczct t6mogatfsa

bcruh6ziisok mcgvai6sitds6t, ncm utols6sorbarr
pcdig a mtivcl6disi clct fbllcnditisct. A kovctkcz6
4 ivbcn szcrctnink bcfcjczni a jclcnlcg fblyamat-
ban liv6 munkdlatokat is a k6zsig tcrlilctin, rnint
pilddul:

- a mtijigp6tya bcfbdisc, a munkdlatokat vcgz6
cig SC BENZOT-HAR SRL

- a 84-cs kozscgi frt lcaszialtozdsa: SC. RED
INGATLAN SRL

- uj k<izsigi piac kialakitrisa: SC. GOS-KAR SRL

- kozsdgi csatornahdl6zat kialakitisa: SC BAU-
TEAM SRL

- a karcfalvi kultfrrotthon f-clirlii6sa: SC IMPEX
AURORA SRL

- a Szikasz6 mcdr6nck szabhlvoz:isa: SC APAS-
CO SA

- a jcn6falvi napkozi fbiirjitdsa: SC FAR|IIEN SRL

- a volt piksig ipiilctinck fcliliitiisa is tonratc-
rcmmi val6 6talakitdsa: SC TECTU\1 TMPEX
SRL

Nihdny fbntosabb tcn, ar.nit u,jrirr rilasztlisunk
csctitt, a kcivctkcz6 4 cvbcn szcrctn"ink ntcgval6-
sitani:

- A ravataloz6 fclcpitdsc a kozbrrtokossrigokkal
kozoscn, a munkdt cgy csontatrur i cjg tbgja
clvigczni, a taszcrkczct mir k"iszill.

- A tcmplom 6s kornyikinck rcndr.-t;t;ic. lnrirc
m'ir p6nz van clktilorritr.'.

- A rigi tan6csiprilct t'clir jitiis.r cs iitalakf tltsa
kozcissigi hfnzit. Ez iv rnijusrl.en sikcriilt az

RMDSZ kdzrcmiikodis"ir '-l -:(-r(r ilil0 RON
kormdnyzati pctlzt szcr czn i a ::r ; n kri I uto kra.

- A Madicsai fiirdotclcp f'clir-jitisa. r iilamos cncr-
gia bcvczctisc is az oda r'.'2"-tJ ut icasztalto-
z1.sa, Ezt piiyinat [rtjdn szcrctu,lnk urcgval6si-
tani. Jclcnlcg kisziilnck a tcnck.

- A kdzponti park fclfijit6sa is btjvit"rs-'. Errc r.nhr

piily6ztLurk, ncmrig hagytak j6ri 100 000 RON-t,
a munklilatokra.

- A DC 82-cs kOzsigi irt fcllavitiisa (Koznrak nt-
ca, Olt mclydkc, Vizik utca)

- A viz- is csatornahdlozatra valo riicsatlakozirs
azon szcrnilycknck, akik iginylik czt

- Jcn6falva krizponddnak t'ciuliteisa. bclcirtvc a

kulturh6z iprilctct is, a jcn6falvi kozbirtokos-
s6ggal kcizoscn

- A faluturizmr.rs tov6bbfbjlcsztcsc, nragvarorszir-
gi cigck bcvon6s6val, akik a vcndi,qvariissal, a

turizmussal foglalkoznak.
Tudom, hogy scnki scm tdkilctcs munkzi-

jhban, dc irgy crzcm, hogy sikcrlilt j6 kapcsolatot
kialakitanom a falukdzosscggcl, ztz itt ilo curbc-
rckkcl, intizminyckkcl, is szcrctnim, ha cz a jo
kapcsolat a jov6bcn is mcgmaradna. Eppcn czdrt
ncm irtck cgyct azon nihdny szcrnillycl, akik tobb
szavazatot rcmilvc a napokban az irgyncvczctt
,,cluralkodott f6lclcm mcgsztintctcsirol" bcszdl-
nck,

Kciszcinom falustiirsaim cddigi bizaln-rit ds

mcg6rtisit munkdm ir6nt is a tovdbbiakban is

sziimitok a scgitsigiikrc, hogy cgytittrn[ikoclvc
mcg szcbbi tcgytik tclcpr.ilistinkct.

E,zirt kcrcm cindkct, hogy szavazatukkal
t6mogass6k azokat a szcmilyckct, akik az chnirlt 4

ivbcn a kdzsig f'c.jlodrlsrin is gyarapociisiin
dolgoztak, hogy tovlibb herlaclhassunk a fcjl6dis
utj6n !

Kurcfulvu, 2008. nui.ius 25.

G db o r Tib o r, po lgtirnreste r

A fcnti adatok trikribcn ismcrtctcm az clmflt
nigy ivbcrr a tclcprilis fcjlSddsit szolgdl6 tcv6-
kcnysigiinkct:

A kdzs6gi infiastruktfrra tcrin a kcivctkcz6
bcruh6z6sok val6sultak mcg:

a v izh|lozat kialakitdsa a kcizsigb cn

-- a csatorn6zdsi munkdlatok clkczdisc

- DJ 125-os mcgyci irt irjraaszfaltozisa

- a kdzsigi utciik 6s a mczci utak cgy rcsz6nck
tdltisc

- a kozs6gi hidak fctirjit6sa (cziddig 5 drb. ami
fblytat6dik)

- a tan6cs ipiilctinck fblfijitdsa 2005-bcn is
annak b6vitisc az clmflt ivbcn

- az orvosi rcndcl5 cgy r6szinck fclrJrjit6sa

- r[izolt6aut6 bcszcrzisc, 6s annak mcgfclcl6 ga-

r6zs 6pftisc

- park litrchozdsa Jcn6talva kdzpond6ban

- azOlt is a Szikasz6 foly6k szabalyozilsa

- fj ktizs6gi piac litrchozfsa a kulttrh6z mogotti
tcriilctcn

- f'clititdsi munk6latok clkczdisc a karcfalvi kLrl-

tf rotthonra vonatkoz6an

- I l0 db. irj cncrgiatakarikos ig6vcl cllitott lirm-
patcst mcgv6s6rl6sa is fblszcrclisc a kcizsig
utciir-r

- 900 db rij szcmctcs mcgv6sdririsa is kioszt6sa a

kdzsig lakosai kozdtt

Az iskol6ra vonatkoz6an a kovctkczo munkii-
latokat vigcztlik cl:

- a karcfhlvi iskol6ban a kdzponti ftitcsrcndszcr
kialakit6sa, valamint illcmhclyisigck litcsitisc.

- a rigi iskola iptilct6nck fclirjit6sa, valamint h6-

rorl osztirlytcrcm kialakitisa

Mezdgazdusdg
Folytat6dott a tcrtilctck tulajdonba val6 vissza-

6l1ft6sa, az clmfrlt 4 ivbcn 420 db. birtoklcvclct acl-

tunk ki. Jclcnlcg a kdzsig dsszetcnilctinckl5 ok-a

tulajdonjogba van hclyczvc. Az cddigi tapasztala-

tok alapjdn tov6bbi kdt iv alatt sikcnil tulajdon-
jogba hclyczni a kcizscg tcljcs tcnilctit.

Mcgszcrvczttik, cs scgitsdgct nyirjtottunk a

kdzsig gazddt szamara a mczogazdas6gi t6moga-
t6sok mcgszcrzcschcz (fdldalapir tiimogat6sok,
tcjkv6ta, iizcmanyagt6mogat6s, mritr6gyatiimoga-
t6s, vctcimagt6mogatds stb.)

Ugy crtcm, a fcntick alapj6n clmondhatjuk,
hogy a krizbirtokoss6gokkal, az iskol6val, a hclyi
v6llalkoz6kkal is a civil szcrvczctckkcl val6 j6
cgyiittmtikdd6snck kcjszcinhct6cn s i kcni lt tcrvc in-
kct nagyriszt mcgval6sitani. B6rki cl6vchcti az

czclttt n6gy 6vvcl tctt v6llal6sainkat, ig6rctcinkct
is risszchasonlithatja a mcgval6sitrisokkai.
Gondolom, ncm csal6dna az clvcgzctt munk6nk-
ban. Mi tcibb, vannak olyan mcgvai6sit6sok,
amelyekrc akkor mig mi ncm sz6mitottunk, dc a
kozcis dsszcfog6snak kdsztj,nhct6cn sikcriilt clv6-
gczni azokat is. Viszont az is igaz, hogy van cgy-
kdt dolog, amit mig mindig ncm sikcrtilt mcg-
vai6sitani. Gondolok a Madicsai fiird6tclcp
rcndcz6sirc - amclyct az clkrivctkcz6kbcn sziv-
iigyrinknck tckinhink -, vagy az annyit cmlcgctctt
gitzvczctck tovrlbbi sors6nak tisztazasdra, amcly a
Hargita G6z RT. koriili bonyodalmak miatt fbnck-
lctt mcg.

Rcndczni val6 van m6g a kozsigi utak, a

mczci is crdci utak kortil is, dc az clkcivctkczdk-
bcn cls6dlcgcs fbladatnak tckintjrik az cziranytr
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A 2008-AS HELyHAToSAcI vAr,q.szrAsoKoN TrszrsEGERT INDULo JELoLTEK

Az RMDSZ szinerben a kdvetkez6 jeldltek indulnak tiszts6gdrt a2008-2012-es mand6tumra a Helyi Tan6csba:

Ssz. N6v Iskolai v6szetts6s Jelenlesi foelalkoz6s
1 G6bor Tibor Eevetem-mdrndk Polg6rmester

2. Kozma Ervin
Zene- 6s kdpz6miiv6szeti
liceum

Alpolg6rmester

3. Bartalis Levente Aer6rliceum Adminisztrhtor
4. M6rton Zsolt Eqyetem-m6rncik M6rnOk
5. Mih6lv Ildik6 Eevetem-tan6r Tanir
6. J6re Elem6r Eevetem-ios6sz Jogtan6csos

7. G6bor J6nos Eevetem-tan6r Aheazsat6
8. J6nos Geza Technikum-metrol6e Elndk
9. Antal Ern6 Szakiskola-lakatos Adminisztrhtor

10. Szab6 Kinmer-J6zsef Esvetem-turizmus Irodavezeto
i1 Gidr6 ZoItLn Eqyetem-m6rndk Adminisztr6tor
12. YiziLhszI6 Technikum-erd6sz Erd6sz

A polg6rmesteri tiszts6gdrt Gibor Tibor indul az RMDSZ reszdrol.

A Magyar Polgdri Pdrt a kdvetkezci tan6csos-jelcilteket indftotta:

A polg6rmesteri tisztsdg6rt Karda Ciaba Adalbert indul az MPP r6,sz6rol.

K6t fiiggetlen tan6csos-jelolt is indul a 2008-as helyhat6srlgi viiaszthsokon:

Hargita Megye Tan6cs6nak magyar nemzetis6gti eln6kjeloltjei a kdvetkez6k:
Borboly Csaba - RMDSZ
Szilsz Jend - MPP

Ssz. N6v Iskolai v6szetts6g Jelenlesi foelalkoz6s
I Karda Ciaba Adalbert Aer6rliceum Allateg6szsdetevi asszisztens
2. Kov6cs J6zsef Iparliceum Mester
a
J. Biro Alexandru Iparliceum Nyuediias
4. Kov6cs Tibor Liceum Technikus
5. Both S6ndor Liceum Min6s6eellen6r
6. Szopos Jozsef Liceum Mezogepesz
7. Gidr6 ZsoLt Zeneakaddmia Zentsz
8. Ferencz Aranka Liceum Kdnyve16
9. Kat6 Carol Aer6rliceum Postai feltevel6

10. Bir6 K6roly Liceum Adminisztr6tor
11 Mih6lv Lehel R6bert Liceum Gazd6lkod6

12. Doman J6zsef Istv6n
Mesteriskola-
Elektromoss6s

Yhllalkoz6

13. M6rk Ferenc 10 oszt6lv Vasutas
t4. Bara Iosif Mesteriskola Nyuediias

Ssz. N6v Iskolai vdszetts6e Jelenleei foelalkoz6s
I Mikl6s Arp6d Technikus Egyesrilet elndk
2. B6ite Gv6rf6s Talaitan Alkalmazott



OSSZPFOGAS EGY SIKERESEBB HARGITA MEGYPENT

- EGY sTKERESEBB KARCrarvAEnrr

Nagyon nagy megtiszteltetds, kihi-
v6s, felel6ss6g 6s feladat sz6momra,
hogy az RMDSZHargita megyei eryez-
tet6tan6csa engem jelolt a Megyei
Onkorm6nyzat elnlki tisztsegdbe. V6-
laszt6suk nern ldgbol kapott, hanem j6l
megalapozott. Akhrcsak az 6n tevekeny-
sdgem, rnelyet a dontdst hoz6k behat6an
megismerhettek az eddigi munka-
megbesz6l6seken, iil6seken, a kozdsen
vdgigharcolt, er6t pr6b6l6 tev6kenyr
s6gek sor6n.

2008. jirnius l. az egyik legfonto-
sabb 6vsz6m Sz6kelyf<ild jdvoje szem-
pontj6bol, mondhatni sorsdonto 6nkor-
manyzatt v|lasztasra kertil majd sor.

Eppen ezdrt ez a jelolds szdmomra nagy
felelossdggel j6r6 kihiv6s. Es ennek a
kihiv6snak eleget akarok tenni, v6llalni
akarom a r6m ruhinott felelossdget.
Folytatni akarom a megkezdett munk6t,
egy jobb k6zossdget, szebb jdvrit akarok
biztositani Csikkarcfalva lakoss6g6nak
is, ds tov6bb akarok munk6lkodni egy
meg sikeresebb Hargita megy66rt!

Az elmrilt ndgy esztend6ben sz6mos

teriileten kdnyvelhettem el sikereket az

eddigi munk6m nyom6n. Eldg, csak ha
az ut6bbi dvekben beindult beruh6z6sokra,

kdzos sd gi infrastruktrira-fej leszt6 sekre
gondolok. Ilyenek a teleptilesi uthiiozat
javitasa, vagy a polg6rmesteri hivatal
mirkod6si kolts6gei. A kornyezetvl,de-
lem ds a turisztika terdn is fbganatositot-
tunk nagyszab6sir intdzkeddseket, mint a
Csorg6 nevet viselo fiatalokat osszefog6
szervezet |ltali kezdemdnyezes a turista

ritvonalak kidpitdse, a falu turisztikai sz6-

rolapja, a Felcsik Kistersdgi Egyestilet
iital kidolgozando Felcsiki Kistdrs6g
fejlesztdsi stratdgidja. A kultrir|hs, az

oktat6si 6s szoci6lis 6letre is nagy gon-

dot forditottunk, hiszen elengedhetetlen
tenyezor egy j6lfejlett kdzoss6gnek. igy
az iskola6ptilet fehijit6sra keriilt, ds

olyan t6rsadahni tev6kenysdgek lettek
megszervezve ds finanszirozva, mtnt az

,,Id6sek Napja", yagy az otthoni beteg-
gondoz6 szolgf,Jat, a fogyatdkosokat
kisegito szemllyzet bdralapj6nak ds

ftit6s p6tl6k6nak kieg6szitdse, a ,,Szdk-
asz6" cimri fjs6g szerkesztdse 6s nyom-
tatdsa, aTelehf.z miikddtet6se. Sport te-
rdn a lovasrende zvdnyek vary a Madicsa
J6gkorong Kupa... de a sort m6g hossza-

san folytathatn6nk. Ezek a mdgcittiink
hagyott, egytitt ledolgozott id<iszak fon-
tosabb esem6nyei, melyek hozzdjirultak
helyi szinten Csikkarcfalva, 6s regio-
n6lis vonatkoz6sban pedig a Sz6kelyfold
ds egesz Hargita megye magasabb
szintre emelds6hez.

Ugy gondolom, az ehnirlt negy
esztendci nem nyomtalanul suhant el
Karcfalva felett, hanem igenis van
I|tszata, lenyomata annak, hogy ezt a
rdgi6t elinditottuk a fejlodds irtj6n.
Sikeres n6gydvet zfrunk. De ez nem azt
jelenti, hogy itt a munk6nk v6get drt.

Ahhoz, hogy egy telepiilds j6l mti
kodjon, er6s ds sikeres legyen, nemcsak
a gazdasitgi, infrastruktirr6lis kultur6lis
ds egydb rnagasabb szintek ig6nyeit kell
figyelembe venni, ds azoknak eleget
tenni, hanem majdnemhogy szemdlyre-
szabottan, az emberek szintj6n kell
feltdrkdpeznt a prob16m6kat, hogy mi
drdekli ds drinti a kozembert.

Az emberek boldoguldsft az segiti,
ha gyerekeik minos6gi, hasznosithat6, j6
fizetdst garantii6 vdgzettsdget szerez-

hetnek az iskoliiikban. Az embereket az

6rdekli, hogy az egdszslgtigyi tntezme-
nyek j6l felszereltek legyenek 6s kello
sz6mri szakepzelt orvossal, 6pol6val ren-
delkezzenek. Az embereket az erdekh,
hogy a munk6ba jdr6s feltetelei adottak
legyenek, fejlodjon a t6rs6g tomegkoz-
lekeddse. Az embereket az 6rdekli, hogy
a mezogazdas6gban megtermelt ter-
mdnyt, tejet, a felnevelt 6llatot j6 6ron

eladhass6k, a mezogazdashgr tttmogatir

sokat kello idoben ig6nybe vehessdk, ds

a felsorol6st tov6bb folytathatn6m!...
Hogy mindezt el6rhesstik, 6ssze kell

fognunk! Szolid6risak kell legyiink
nemzettixsainkkal, dlj enek bdrhol Har-
gita megy6ben.Szolid6risak kell, hogy
legyiink egym6ssal, v6ros a faluval.
Nagyobb cisszhangot kell teremtenlrnkl
Hiszen kozdsek a cdljaink: sikeres Har-
gita megydt akarunk rnindannyian.

A Hargita Megyei Tan6cs vezet6s6-

nek ebben l6tom az ertehnet. Osszefbgni
azt, amr osszetartozik. Folytatni a nyu-
godt 6pitkezdst, bevonva rnindenkit, aki-
nek 6pito jellegfi javaslata van t6rs6giink
felemelkeddsdnek e16segitds6re. Sz6mos
olyan tov6bbi k6rd6s van, melyre az

elkovetkezo honapokban ds a kovetkez6
ndgy 6ves ciklusban meg kell tal6lnunk
a v|laszt. Sz6mos olyan hosszirt6vir fei-
lodesi folyamatot inditottunk el Karc-
falv6n ds a megydben, melyeket az el-
kdvetkezo n6gy dvben eredmdnyesen be
tudunk fejezni.

Ehhez kerem a lakoss6g t6rnogatir-
s6t. Ehhez k6rem abizalnat.

Borboly Csaba



KELEMEN HUNOR,
az RMDSZ igyvezet6 elnoke,

Hargita megye parlamenti kdpviseldje

Jirnius l-jdn fontos dcintds elott illlunk mi,
karcfalviak 6s csikjenofalviak.

Szdkelyfdld r6,sze, ds Felcsfk k6t legszebb
telepiildse, Karcfalva 6s Csikjen6falva soha
nem l6tott fejlodds elott 6ll.

Karcfalvikdnt 6vrol dvre megtapasztal-
hattam a kcizsdg l6tv6nyos fejloddsdt. Nagy-
boldogasszony gondviselds6t 6rezhetjiik
abban, hogy a kdt falukdzcissdg, Karcfalva ds

5

sztil ofalum, C sikj enofalva e gytitt kors zenis c)-

dcitt, gyarapodott ds a gyors titemri fejl6dds
utjfira l6pett.

Eppen ezdrt k6z6s j6v6nk drdekdben a

kcizeledo dnkorm6nyzati vSlaszt6son felelos
kdzrissdgi vezet6ket, polg6rmestert ds tan6-
csosokat kell felhatalmaznunk a megkezdett
munka folytat6s6ra.

Azoknak a jelcilteknek kell bizalmat
szavaznunk, akik nem csak igdrik a feil6ddst,
hanem el is vdgzik a munk6t telepiildstink
gyarapod6sa drdekdben.

G6bor Tibor polg6rmester 6s munkat5rsai,
valamint az RMDSZ-es tan6csosi csapat j6
munkAt vegzett az elm.iult 6vekben. Riszol-
giitak a karcfalviak 6s jen6falviak bizalmira
ds t6mogat6shra. Adjunk ennek a dolgos
c s ap atnak tov6bb i f elhatalmazdst, I e he t6 s 6 ge t,
hogy folytathassa a megkezdett munk6t, ds

fj abb elk6pzel6sekkel, megval6sit6sokkal or-
vendeztessen benni.inket. Mindezt azdtt, mert
Karcfalv6n ds Csikjenofalvfn az RMDSZ
jel6ltjei kezzelfoghat6 eredmdnyeket 6rtek el
az elmrilt 4 6vben, mint pdld6ul:

Kozds sikertink, hogy Rom6nia legelso
vi ddki miij 6gpely6j 6t kar cfalv itn 6pitetttik fel.
Ez csak rigy val6sulhatott meg, hogy a kdzsdg
vSlasztottjai a kdzdssdg igdnyei szerint
dolgoztak az elmrilt n6gy dvben;

A sportolni v6gy6 karcfalvi ds Jenofalvi
fiataloknak rij tomatermet hozLrnk ldtre;

Fehijitott, kellemes es tiszta iskoliiban ds

6vod6ban tanulhatnak a karcfalvi ds csikjeno-
falvi gyermekek. Az RMDSZ korm6nyzati
munkilja rdv6n messzemen6 t6mogat6st
nyr"rjtottunk a felfjit6si munk6latokra.

A tovdbbiakban megyei viszonylatban
gondolkodva arra is kell sziimitanunk, hogy a
dolgos helyi csapat munk6ja csak akkor lel-ret

eredmdnyes, ha olyan megyei tan6cselndkcit
ds tanScsos csapatot tdmogafunk, amely az
er6s Szdkelyfold drdekdben is tenni tud.

Borboly Csaba, az RMDSZ megyei ta-
n6cselnok-jeloltje sikereket, eredmdnyeket 6rt
el Hargita Megye Tan6cs6nak alelnokekdnt.
Az RMDSZ fratal, tettre kdsz megyei tarr6-
csos-jel6ltjeivel kdzcjsen val6ra hrdja v6ltani a
szdkelyek filmitt...

Igy a kdzossdg6rt vegzett munka foly-
tat6dhat az elkcivetkezo 4 esztendoben is

Karcfalv6n ds egdsz Hargita megydbcn.
Szavazztnk bizalmat az RMDSZ jelolt-

jeinek 6,s eztital kcizsegiink, megydnk fejlo-
d6s6nek!

Sziviinkcjn viseljtik Hargita megye ds

ezen beltil Karcfalva 6s Csikjenofalva bol-
dogul6s6t, jdvoj6t ds biztons6g6t!

Higgytink a szemiinknek, ne az lires
besz6dnek, igdrgetdsnek!

SIKERE,S CSAPATOT FEJL ONO TOZSNCTJXTNB,KI

KORODI ATTILA NYiTT LEVELE SZASZ JEN6 pAnTELNoKNE,K

Tisztelt Elncik Ur!
Milyen Hargita megyei dletet akarunk a

csfki, udvarhelyi ds gyergy6i embereknek?
Ez a gondolat foglalkoztat az6ta, hogy
kc;z6leti pilyira ldptem, ds lehetos6gem nyilt
arra, hogy mindannyiunk drdekdben dolgoz-
hassak.

Hiszem azt, hogy csak irgy lehet a me-
gydben fejleszteni, dletminosdget javitani,
hogy van jo kozmrivesites, vannak j6 utak ds

ldtezik egy eros koztulajdon, amelyet nehe-
zen hrdnak m6s rdgiok legyiirni.

Az elmrilt ndgy 6v h6rom nagy region6lis
bemhiiz6si programt6l volt hangos. Ezekr6l

cikkezett a sajt6, ezek mentdn sziilettek a

kdzvit6k. Els6kdnt a SAMTID programb6l
finan szirozand6 iv ov izhLlozat-b civitd sro l.
Szdkelyudvarhely nem akart rdszt venni a

programban, igy Csikszereda, Gyergy6-
szentmikl6s, Marosh6viz, Tusnhdftirdo sok
milli6 eur6s fejlesztdstol esett el.

2005-ben sikeriilt elinditani Hargita me-
gye hulladdkgazd6lkod6si projekddt, amely-
nek keret6ben kidpitjiik a modern begyrijtdst,
rij modern t6rol6t hozunk ldtre, ds beztrjuk a

regi, fertlzo tiirol6kat. M6g ma sem sikertilt
elki.ildeniink a pfily|zatot Brtisszelbe, mert
Szdkelyudvarhely m6s irton haladt, nem
t6rsult a megye tdbbi falvaival 6s v6rosaival.
Szdkelyudvarhely mag6ntulajdonba juttatta,
6s m6skdnt oldotta megezta probldm6t. Mind-
emellett a viddktikcjn takilhat6 legrosszabb
megyei trirol6t meg a mai napig nem sikertilr
bez6ratniuk

Ugyanakkor 100 milli6 eur6s ptiyhzatot
kdsziti.ink el6 csatorn ahhl6zat 6s ivovizh6lo-
zat f ejlesztd sre eur6 p a i p enzalap okb 6 l. Re gi -
on6lis projekt, ds kivitelez6se ut6n legalibb
k6t medence lak6i fognak jobb infrastrukfu-
rhval rendelkezni. Szdkelyudvarhely 6s

Udvarhelyszdk nem lesz a beruhiz|shaszon-
elvezoje, mert hi6ba tudott aklzelgo bemh6-
zhsrol, a sz6kelyudvarhelyi vizmriveket

mag6nositottlk, igy nem tr-rd a tirsdgbcn
eur6pai szabv6nyok szerinti region6lis
kcizponttd v6lni.

Tisztelt Elnok Url
Mindezt azeft irom le, mert dn abban a

jel6ltben hiszek, aki a megye lak6inak drde-
kdben kdpes a regiondlis 6sszefog6s kidpiti-
s6re. Olyan elndkjeloltben hiszek, aki kipes
ebben az egyte inkdbb globaliz6l6d6 vildg-
ban eros gazdashgi ds t6rsadalmi dletet litre-
hozni itthon, ds nem juttat mindent egy m6s
orszhg, vagy m6s megye tulajdondba.

Tud-e On ertdket teremteni nemcsak egy
v6ros egy rdszdnek, hanem az egd,sz megye
lakoss696nak?

Tud-e On 6sszefog6st kov6csolni annak
6rdekdben, hogy minel tobb eur6paiklzpdnz
segitse megy6nk modemiz6c i6j6t?

Tud-e On a megye lakosainak eldrheto
6ron, kcizp6nz segitsdgdvel tiszta kdrnyeze-
tet, tiszta patak- ds foly6vizeket biztositani
fgy, hogy ne nezzik ezut|n a rdgi hulladdk-
t6rol6kat. Tudja-e biztositani, hogy elvigy6k
kapuink el6l a hulladdkot, es azt. hogy tiszta
iv6vizet kapjunk hdzainkba?

I(orodi Attila
Kdrnyezetvddelmi minisztcr



FELUJirorr BoRvizronnAsox

Napjainkban termdszeti kincseink
6po16sa 6s megcirzdse h6ttdrbe szorult,

hisz rnost a fejlod6s, a kcizmtivesitds az

els6dleges szempont. Azonban nem min-
den esetben van fgy. Erre egy nagyon j6
ellenpdlda az a 2007-ben elkezdett, ds

jelenleg is folyamatban 16v6 projekt,

arnely a kdzsdgben ldvo k6t borvizforr6s,

a Nagyloki illetve a Porgyosi borvizfor-

r6sok ds kornydkiik felirjit6s6t, illetve

rendbetdteldt celozza meg. Peld6tlan

6sszefog6s jellemzi a projektet, htsz a

kezdern6nyezo es a p|lyhzatot benyrijt6

Csorg6 Fiatalok Szervezete mellett,
partnerkdnt reszt vesz benne Karcfalva

Kdzsdg Helyi Tan6csa, a M6rtonffy
Gydrgy Altal6nos Iskola, valamint a

Larix, ds a Tercs, karcfalvi ds jenofalvi

k<izbirtokoss6gok is. A Porgyosi bowiz-
forr6s felirjit6si munkdlat6ban nagy mdr-

tekben kivette a reszet a jenofalvi on-

kentes ttlzolt5k csapata ds tov6bbi

6nk6ntes szem6lyek. Ezirton szeretn6nk

megkdszonni Karcfalva Kdzsdg Helyi
Tan6csa, valamint a Csorg6 Fiatalok

Szervezete nevdben a segitsdgtiket, 6s

sziimitunk rdjuk a jdv6ben is az ilyen
jellegri munk6kban . Az anyagi forriisokat,

a fent emlitett intezmenyek mellett a

B6nyavid6kek Fejlesztdsd6rt Nemzeti

Ugyndks6g (Agenfia Nafionald pentru

Dezvoltarea Zonelor Miniere) biztosi-

totta, 6k hirdettdk meg a phlyinatot.

A piiyfzati kiir6s a balitnbitnyai b6-

nyabezdritsa kapcs6n

h6tr6nyos helyzetfi-

nek minositett telepii-

l6sek civil szerveze-

teit drintette, fgy Ba-

linbfnya, Domokos

6s Karcfalva nyrijt-

hatott be piiyizatot.
A Csorg6 Fiata-

lok Szervezete 9.000

fj lej t6mogat6st ka-

pott az Ugynokseg-

t5l a borvizforr6sok

felfijit6s6ra, ezt az

osszeget egdszitett6k

ki a fent emlitett in-

t6zm6nyek 5.800 lej

ert6kben.

Sajnos nem sikertilt 2007-ben elkez-

deni a munkillatokat, mert a Bftnya-

viddkek Fejleszt6sd6rt Nemzeti Ugy-

noks6g csak iddn tavasszal kezdte

lektildeni az anyagt forrdsokat. Jelenleg

folyamatban vannak a munk6latok, ds

jirnius h6nap vdg6n teljesen fehijitva

l6thatj uk a borvizforr6sokat.

A tavalyi siker nyom6n Karcfalva

kdzs6g m6sik k6t civil szervezete is p6-

ly1,zatot nyirjtott be a B6nyaviddkek

Fejleszt6sedrt Nernzeti Ugyndkse ghez,

nevezetesen a Hargita Karcfalva sport-

egyestilet, valamint a Bityk6 zeneegye-

stilet. Elozo a karcfalvi labdarirgopfiya
mellett l6vo epiilet felirjit6s6ra, irjra-

fodds6re, valarnint zuhanyzok 6ltdz6k

6s illemhelyisdgek kialakit6s6ra, r"rt6bbi

pedig a helyi gyerek-firv6szenekar

hangszerilllom6ny6nak bovit6sdre. Mind-
k6t projektben partner Karcfalva Kozs6g

Helyi Tan6csa, valamint a Csorgo

Fiatalok Szervezete.

Az iden benyir.ltott p6ly6zatok rn6g

nem kertiltek elbir6l6sra, de remdljtik,

hogy a tavalyihoz hasonl6an sikeresek

lesznek, eziital fejleszthedtik ds szebbd

tehetjrik kozsdgtinket.

Sz6cs Litszl6

Szerkesztrik:

Szabo Kfvmer
Sz6cs Ldszlo

Nemeth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.

nyomd6ban kdsziiltek


