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2008. m6jus 3-5n Karcfalva kcizs6g

ktildOttei egy circimteli kOteless6gnek
tettek eleget. Partners6gi szerz6d6st
irtak al6 Fert6r6kos kcizsdggel, amely
6ltai testvdrkapcsolat jdtt l6tre a kdt
kdzs6g kozott.

FERT(JR/LKOS
a Wldgdrdksig rdsze

A Fert6t6jat 6s gazdag kultirk<ir-
nyezetdt  az UNESCO 2001. 6vben
Vil6gdrdks6gg6 nyilv6nitotta. Fert6r6kos
tcirt6netis6gdvel, a r6mai kor emldkeivel
kiemeiked6 6rt6ket k6pvisel. A fert6 t6
parti 2003 lakosri k6zs6g Sopront6l 10
km-re ta161hat6. Az els6 ir6sos eml6k
1199-ben Racus ndven emliti a telepii-
16st, amely a mai napig meg6rizte arcu-
lat6t. Fert6r6kos egyik igen hires, kiilti-
nos sz6psdgii 6rdekessdge a K6fejt6.

KARCFALVA ToZSNC UJD ONSUIT TE STVERTELEPULE SB.
A MAGYARORSZAGI FERTONATOS

A lajta mdszkOvet m6r a r6maiak is
bfiny 6szt6k, kitiin6 faraghat6s6ga miatt

kedvelt 6pit6anyag volt. A
fejtdsek mentdn felfedezhe-
t6ek a ndv6nyi ds |llati
6smaradvSnyok. A kialakult
10-12 m magas akusztikfjir
barlangban szinhin miikcidik,
melynek ny6ri fesztiv6lsoro-
zata kiv6teles 6lm6nyt jelent.
A v6rosfalmaradv6nyok kci-
z6tttal6Ihat6 az orszSg egyet-
len kdzt6ren megmaradt pel-
lengdre a XVI. sz6zadb6l.

A gy6ri ptspiiksdg ba-
rokk kast6ly6t a XVII-XVil.
szinadb an alakitottrik ki k6zdp -
kori alapokon. A kcizs6g kato-
likus templomdt 1696-ban
szenteltdk fel, tomya kdz6p-
kori eredetii, mely v6delmi
cdlokat is szolg6lt. A r6gi vi-
zimalom 6s a V6rosmajor-
bdli k6polna szintdn a r6gi
kort segitik felid6zni. A kal-
citkrist6ly gyiijtem6ny Ma-
gy ar orczhg sz6p 6sv6nyainak

mag6ngyiijtem6nye. A fert6r6kosi etr-
ber nagyon risszen6tt a Fert6vel. Ered-
mdnyesebb, zavartalanabb pihendst
elkdpzelni is lehetetlen ann51, amit a t6
cscindes n6dasa a ritka 616vil6g6val
v6dett term6szti 6rt6keivel kin6lni tud. A
t6 nyilt viztiikre vfltozatos sz6rako-
zishoz teremt kitiin6 lehet6sdget.

A magyarorsz6gi partszakasz
egyetlen vizi telep6t a fiird6z6k 6s a sz6l
szerelmesei - vitorl6sok, szcirftisdk -

Fert6r6kosn6l vehetik birtokba. A kciz-
s6get j61 ki6pitett bicikliirt kciti ossze a
fert6 menti teleptil6sekkel 6s Sopronnal,
de a kitart6bbak a Fert6 korbekereke-
z6s6re is vSllalkozhatnak.

A Fert6r6kos-Mcirbish ker6kpdros
6s gyalogos hat6rStkel6helyndl a r6mai
kori Mithras-szentely 6rdernel figyel-
met. A lovagl6utak 6s erdei taniisvdnyek
tov6bbi felfedez6s6re cs6bitanak.

A soproni tdrtdnelmi borvid6k leg-
kittin6bb borai is a falu hat6r6hozkdzel
es6 diil6k term6s6b6l k6sziilnek, melyek
igazi szdpsdg6t es erej6t a helybdli
termel6i pincdkben lehet felfedezni.
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Hclyhat6s6gi v6laszt6sokhoz kdzeledv6n itt az
idejc, hogy eleget tegyck polg6rmcstcri ki)teless6-
gcmnek, rigy ahogy cddig is tcttcm -, 6s beszii-
moljak cddigi munkdm16l.

Most, ahogy clmcrcngck az eltelt 4 6v viszon-
tagsiigain, clmondhatom, hogy mozgalmas id6szak
van a hritunk mdgdtt. Biiszkin 6llithatom, hogy az
RMDSZ jelenlegi vezet6sigdnck jelent6s hozz6-
j6rul6sdval a k<izs6g k6lts6gvct6se 4 6v alatt a
tizszcres6rc ndvckcdett az cl6z6 8 6vhez viszo-
nyifva. Ez a fels6bb szcrvekkcl val6 j6 egytitt-
mrikdd6snck is sz6mos sikcrcs prily6zatnak
tudhat6 bc. Nagyon j6 kapcsolat alakult ki a Helyi
Tan6cs RMDSZ-os tagiai kiizdtt, ami nagym6r-
t6kbcn ndvclte a Tan6cs munkej6nak hatdkony-
s6g6t. 2004-ben 47 tan6cshat6rozat sziiletett,
valmint 270 polg6lmcstcri rcndclct. 2005-ben
szintdn 38 t.h. sziilctctt, p.r. pcdig 179. A 2006-os
6vbcn a t.h.-ok szdma 34 volt, a p.r.-ek sz6ma
pcdig 151. A t.h.-ok szirma2007-ben 40-re ndve-
kedctt, irgy mint a p.r.-ck sz6ma, amcly 1907-rc
n6tt. A polgrlrmestcri rcrideletck szdma 2007-ben
az6rt ndvckedctt mcg ilycn nagym6rt6kben, mert
mindcn egycs fiitdsp6tl6k kiosztlsdhoz cgy ilycn
rcndclctrc volt sziiks69.

P6r adat a 4 6ves kdlts6gvctisb6l:

AZ ELS6 MINDATUM VEGEN

- iskolai k<inyvt6r 6s informatika tcrem litreho-
zhsa

- a karcfalvi 6voda nyil6szir6inak csereje
- ajen6falvi iskola fchijitrlsa (nyililsz6r6k cserejc,

bels6 ipitkczds, informatika terem kialakit6sa) .
- jcn6falvi 6voda felirjit6sa 6s 6talakitiisa napk6-

ziv6, kazinhiu 6pitdsc, konyha kialakitasa

Sport
- Mrij6gp6lya fel6pit6s6nek a folytatrlsa, tizembc

helyez6se 6s jelenlcg folyamatban van a fiid6sc
- Focip6lya tulajdonjogrlnak rendez6sc, hasznil-

latba ad6sa
- Kizilabdapitly a lcaszfaltozdsa az iskola udvardn
* Tomaterem tervcz6se, p|lyAzat elk6szit6sc, is

6talakitris6nak elkezd6se.

Kultfira
- Falunapok megrcndezisc
- Gyerck-frrv6szcnekar mcgalakit6sa 6s anyagi t6-

mogatAsa
- A Hargita Karcfalva focicsapat irjrainditasa
- Cyereknapok megszervezisc (aj6nd6kozds)

- A nyugdijas egyesiilct mcgalakit6sa
- A helyi ifiis6gi szervezct timogat6sa

bcruhriz6sok megval6s(t6s6t,' ncm utols6sorban
pcdig a miivcl6disi ilct fcllcnditisit. A kdvetkczo
4 6vbcn szcretnink befejczni a jclcnlcg folyamat-
ban l6v6 munk6latokat is a k<izs6g tcriilctin, mint
pildrlul:
- a miijigpdlya beftiddsc, a munkAlatokat vigz6

c6g SC BENZOT-HAR SRL
- a 84-es krizsigi rit lcaszf'altozisa: SC. RED

INGATLAN SRL
- rij kcizsdgi piac kialakitrisa: SC. COS-KAR SRL
- krizsigi csatornahrll6zat kialakit6sa: SC BAU-

TEAM SRL
- a karcfalvi kultrirotthon fclfjitdsa: SC IMPEX

AURORA SRL
- a Sz6kasz6 medr6nck szabillyoz{sa: SC APAS-

CO SA
- a jcn6falvi napkiizi fchijit6sa: SC FARMEN SRL
- a volt p6ks6g ipiilet6nck fchijit.lsa is tomatc-

rcmmi val6 6talakitd,sa: SC TECTUM IMPEX \-/
SRL

N6h6ny fontosabb tcrv, amit rijravAlasztrisunk
esct6n, a k<ivetkez6 4 6vbcn szcretn6nk mcgval6-
sitani:
- A ravataloz6 fcl6pitisc a kozbirtokossdgokkal

k6zdscn, a munk6t cgy csomafalvi cig fogja
elvfgczni, a faszcrkczct mrir k6sziil.

- A tcmplom 6s kdrny6k6nck rcndbctitclc, amirc
mfir p6nz van clktiltinitvc.

- A r6gi tandcs6piilct fchijitisa is iitalakitisa
kdzdss6gi hiaz6. Ez iv mrijusiiban sikeriilt az
RMDSZ kdzrcmiikdd6sivcl 300,000 RON
kormiinyzati pdnzt szcrczni a munkilatokra.

- A Madicsai Iiird6tclcp fcltjitisa" villamos cncr-
gia bevezet6sc is az oda vczct6 rit lcaszfalto-
zfisa. Ezt pilyiuat rltj6n szerctnink mcgval6si-
tani. Jclcnlcg k6szi.ilnek a tcrvck.

- A kdzponti park fchijitrisa 6s b6vitisc. Errc mdLr
p6lyirz1vnk, nemr6g hagytak jov6 200.000 RON-t,
a munk6latokra.

- A DC 82-cs k0zs6gi rit fcljaviuisa (Kozm6k ut.
ca, Olt mely6kc, Vizik utca) i

* A viz- 6s csatomah6l6zatra val6 nicsatlakozis \l

azon szem6lyeknck, akik iginylik czt
- Jen6falva k<izpontjrinak lbltjitisa, bclcdrtvc a

kulturh6z ipiiletdt is, a jen6falvi kdzbirtokos-
s6ggal kdzdscn

- A faluturizmus tov6bbfcj losztisc, magyarorszli-
gi c6gck bcvonis6val, akik a vcndigvrirassal, a
turizmussal foglalkoznak.

Tudom, hogy senki scm tdk6lctcs munki-
j6ban, dc rigy irzcm, hogy sikcriiltj6 kapcsolatot
kialakitanom a falukdzdss6ggel, az iIt 616 cmbc-
rckkcl, int6zm6nyckkel, 6s szcrctnim,.ha cz a j6

kapcsolat a j6v6bcn is mcgmaradna. Eppcn czirt
nem 6rtck cgyct azonnlhhny szcmillycl, akik ttibb
szavazatot rcm6lvc a napokban az trgyncvczctt

,,cluralkodott felelcm megsziintctisir6l" bcszil-
nck.

Kdszdndm falust6rsaim eddigi bizalmdt is
meg6rt6s6t munkiim irdnt 6s a tovribbiakban is
sz6mitok a scgitsdgiikrc, hogy cgyiittmiik<idvc
m6g szebb6 tcgyiik telcpiilisiinkct.

Ez6rt k6rcm cincikct, hogy szavazatukkal
t6mogass:ik azokat a szcmilyekct, akik az clmirlt 4
6vbcn a kiizsig fcjl6d6s6n is gyarapodiisin
dolgoztak, hogy toV6bb haladhassunk a fojl6dds
ttj6n!

Karcfalva, 2008. mdj*s 25.
Gdbor Tibor, polgdrmesler

A fcnti adatok tiikr6bcn ismcrtetcm az clmult
n6gy 6vbcn a tclcpiilds fcjl6disit szolg5l6 tcv6-
kenysig0nkct:

A kdzsigi infrastruktira tcr6n a kdvctkcz6
bcruh6z6sok val6sultak mcg:
- avizh6l6zat kialakit6sa a kdzs6gbcn
- a csatorn6z6si munkdlatok clkczd6sc
- DJ 125-ds megyci rit uliraaszfaltozhsa
- a kdzs6gi utc6k is a mczci utak cgy r6szdnck

t<iltisc
- a kdzs6gi hidak fchijitrisa (czid6ig 5 drb. ami

fblytat6dik)
- a taniics 6piiletinck fclirjitdsa 2005-bcn 6s

annak b6vit6sc az elmrilt 6vbcn
- az orvosi rendcl6 cgy r6szdnck fclirjit6sa
- hizolt6aut6 bcszcrzisc, is annak megfclclS ga-

r6zs ipit6sc
- park l6trchozrlsa Jcn6falva k6zpontjSban
- MOlt 6s a Sz6kasz6 foly6k szab6lyoz6sa
- irj krizs6gi piac l6trchoz6sa a kulturhiz mdgiitti

tcrtilctcn
- f'elirjit6si munk6latok elkezdisc a karcfalvi kul-

turotthonra vonatkoz6an
- I l0 db. rij cncrgiatakar6kos 6g6vcl cllitott 16m-

patcst megv6s6rl6sa 6s fclszerel6sc a kdzs6g
utciiin

- 900 db irj szemctes megv6s6rl6sa 6s kioszt6sa a
k<izsig lakosai kdzdtt

Az iskoliira vonatkoz6an a kdvctkcz6 munkS-
latokat vigeztiik el:
- a karcfalvi iskol6ban a kdzponti fiit6srendszcr

kialakit6sa, valamint illemhclyis6gek l6tesit6se.
- a r6gi iskola 6ptilet6nek felfjitdsa, vaiamint hri-

rom oszt6lytcrcm kialakitilsa

MeT,6gazdasdg
Folytat6dott a teriiletek tulajdonba va16 vissza-

6llitasa, az clmflt 4 6vbcn 420 db. birtoklevelet ad-
tunk ki. Jclenleg a kcizs6g dsszetertilct6nck 75 %-a
tulajdonjogba van helyezvc. Az eddigi tapasztala-
tok alapjrin tov6bbi kit 6v alatt sikeriil tulajdon-
jogba helyezni a kdzs6g teljes teriiletdt.

Megszerveztiik, 6s segits6get nyirjtottunk a
kdzsdg gazdili szfunhra amezogazdas|gi t6moga-
t6sok megszerzdsdhcz (fdldalapir t6mogatrisok,
tcjkv6ta, iizemanyagt6mogat6s, miitr6gyatiimoga-
t6s, vet6magtamogatAs stb.)

I3gy 6rzem, a fcntick alapj6n clmondhatjuk,
hogy a kiizbirtokoss6gokkal, az iskol6val, a hclyi
v6llalkoz6kkal 6s a civil szervezetekkcl val6 j6

cgyiittmtikdd6snek kdszdnhet6en sikeriilt tervein-
kct nagyrdszt mcgval6sitani. B6rki cl6vcheti az
ezel6tt nfgy 6wel tett v6,llal6sainkat, ig6rctcinket
6s dsszehasonlithada a mcgval6sit6sokkal.
Gondolom, nem csal6dna az clv6gzett munk6nk-
ban. Mi ttibb, vannak olyan mcgval6sit6sok,
amelyekrc akkor m6g mi nem sziimitottunk, de a
k6zos 6sszefog6snak kdszdnhet6en sikcrtilt elv6-
gezni azokat is. Viszont az is igaz, hogy van cgy-
k6t dolog, amit mdg mindig ncm sikcrtilt meg-
val6sitani. Gondolok a Madicsai fiird6telcp
rcndez6s6rc - amelyet az elkdvetkez6kbcn sziv-
iigyiinknck tekinti.ink -, vagy az annyit emlegetctt
ginvezetdk tov6bbi sorsinak tisztirzisfira, amely a
Haryita G6z RT. kddili bonyodalmak miatt fenck-
lett meg.

Rendezni val6 van m6g a k6zs6gi utak, a
mezci 6s erdei utak kdr0l is, dc az clkdvetkcz6k-
ben els6dleges feladatnak tckintjiik az czirfinyi
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Az RMDSZ szineiben a kdvetkez6 jeldltek indulnak tisztsdg6rt a2008-2.012-es mand6tumra a Helyi Taniicsba:

Ssz. Ndv Iskolai vdezetts6s Jelenleei foslalkoz6s
G6bor Tibor Egyetem-m6rndk Pols6rmestei,.

2. Kozma Ervin
Zene- 6s k6pz6miivdszeti
liceum

Alpolg6rmester,

3. Bartalis Levente Asr6rliceum Adminisztr6tor
A M6rton Zsolt Egyetem-m6rn0k Mdrnok
5. Mih6lv lldik6 Eevetem-tan6r Tan6r
6. J6r6 Elem6r Esvetem-ios6sz Joqtan6csos
7. G6bor J6nos Egyetem-tan6r Alis.azs.at6.
8. Jfnos G6za Technikum-metrol6s EIndk
9. Antal Ern6 Szakiskolalakatos Adminisztr6tor,

10. Szab6 Kilzmdr-J6zsef Esvetem-turizmus Irodavezet6
l l Gidr6 Zolt6n Egyetem-mdrndk Adminisztrdtor
12. YiziL6szl6 Technikum-erd6sz Erddsz

polg6rmesteri tisztsdgdrt G6bor Tibor indul az RMDSZ r6szdr6l.

Magyar Polg6ri P6rt a kdvetkez6 tan6csos-jelcilteket inditotta:

A polgdrmesteri tiszts6g6rt Karda Ciaba Adalbert indul az MPP rdsz6r6l.

Kdt fiiggetlen tan6csos-je161t is indul a 2008-as helyhat6srigi v6laszt6sokon:

Hargita Megye Tan6cs6nak magyar nemzetis6gti elndkjeldltjei a kdvetkez6k:
Borboly Csaba - RMDSZ
Szilsz Jenb - MPP

Ssz. Ndv Iskolai v6szettsds Jelenlesi foelalkoz6s
I Karda Ciaba Adalbert Asr6rliceum Allateq6szsesiisyi asszisztens
2. Kov6cs J6zsef Ioarliceum Mester
3. Bir6 Alexandru Ioarliceum Nvusdiias
4. Kov6cs Tibor Liceum Technikus
5. Both S6ndor Liceum Min6s6sellen6r
6. Szooos Jozsef Liceum Mez6sep6sz
7. Gidr6 Zsolt Zeneakademia Zenesz
8. Ferencz Aranka Liceum KrjnWel6
9. Kat6 Carol Aer6rliceum Postai feliigyel6

10. Bir6 K6roly Liceum Adminisztr6tor
I1 Mih6lv Lehel R6bert Liceum Gazd6lkod6

12. Doman J6zsef Istv6n
Mesteriskola-
Elektromoss6s

V6llalkoz6

13. M6rk Ferenc l0 oszt6ly Vasutas
1A Bara Iosif Mesteriskola Nyuediias

Ssz. N6v Iskolai v6gzetts6s Jelenleei foelalkozds
I Mikl6s Arp6d Technikus Eevestilet elndk
2. Bciite GvfrfSs Talaitan Alkalmazotl



osszBnocAs EGy sTKERESEBB HARcrrA MEcyennr
- EGY SIKERESEBB KARCFALVAERT!

ritvonalak ki6pitdse, a falu turisztikai sz6-
r6lapja, a Felcsik Kist6rsdgi Egyesiilet
6ltal kidolgozand6 Felcsiki Kistdrs6g
fejlesztdsi strat6gi6ja. A kultrir6lis, az
oktat6si ds szoci6lis dletre is nagy gon-
dot forditottunk, hiszen elengedhetetlen
tenyez1i egy j6lfejlett kcizdssegnek. tgy
az iskola6piilet fehijit6sra kertilt, 6s
olyan t6rsadalmi tevdkenys6gek lettek
megszervezve 6s finanszirozva, mint az

,,Id6sek Napja", vary M otthoni beteg-
gondoz6 szolg|lat, a fogyat6kosokat
kisegit6 szemllyzet b6ralapj6nak ds
fiitds p6tldk6nak kiegdszit6se, a ,,Sz6k-
asz6" cimri irjs6g szerkesztdse 6s nyom-
tatSsa, aTeleh|z mtik6dtet6se. Sport te-
r6n a lovasrendezv6nyek vagy a Madicsa
Jdgkorong Kupa... de a sort m6g hossza-
san folytathatn6nk. Ezek a mdgritttnk
hagyott, egytitt ledolgozott id6szak fon-
tosabb esem6nyei, melyek hozzilfirultak
helyi szinten Csikkarcfalva, 6s regio-
n6lis vonatkoz6sban pedig a Sz6kelyfdld
ds eg6sz Haryita megye magasabb
szintre emel6sdhez.

Ugy gondol om, az elmfilt ndgy
esztend6 nem nyomtalanul suhant el
Karcfalva felett, hanem igenis van
liltszata, lenyomata annak, hogy ezt a
r6gi6t elinditottuk a fejl6d6s ritj6n.
Sikeres n6gy6vet zdnnk. De ez tem azt
jelenti, hogy itt a munk6nk v6gpt 6rt.

Ahhoz, hogy egy telepiil6s j6l mti-
kOdjrin, er6s 6s sikeres legyen, nemcsak
a gazdashgi, infrastruktrirrllis kultur6lis
ds egy6b magasabb szintek igenyeit kell
figyelembe venni, ds azoknak eleget
tenni, hanem majdnemhogy szem6lyre-
szabottan, az emberek szintj6n kell
felt6rk6pezni a probl6m6kat, hogy mi
drdekli ds 6rinti a kdzembert.

Az emberek boldogul6s6t az segiti,
ha gyerekeik min6s6gi, hasznosithat6, j6

fizet6st garunt6l6 v6gzettsdget szerez-
hetnek az iskoliikban. Az embereket az
6rdekli, hogy az eg6szsdgiigyi intezm6-
nyek j61 felszereltek legyenek 6s kell6
sz6mir szakk6pzett orvossal, 6pol6val ren-
delkezzenek. Az embereket az erdekli,
hogy a munk6ba j6r6s felt6telei adottak
legyenek, fejl6djdn a t6rs6g tomegkdz-
lekeddse. Az embereket az 6rdekli, hogy
a mezlgazdas6gban megtermelt ter-
m6nyt, tejet, a felnevelt 6llatot j6 6ron
eladhass6k, a mezo gazdashgi t6mogat6-

sokat kell6 id6ben igenybe vehess6k, 6s
a felsorol6st tov6bb folytathatn6m!...

Hogy mindezt el6rhessiik, cjssze kell
fognunk! Szolid6risak kell legytink
nemzett6rsainkkal, dljenek b6rhoi Har-
gita megy6ben.Szolid6risak kell, hogy
legytink egym6ssal, v6ros a fah.rval.
Nagyobb risszhangot kell teremteniink!
Hiszen kdzcisek a c6ljaink: sikeres Har-
gita megydt akarunk mindannyian.

A Hargita Megyei Tan6cs vezet6s6-
nek ebben l6tom az ertelmdt. Osszefogni
azt, ami osszetartozik. Folytatni a nyu-
godt 6pitkezdst, bevonva mindenkit, aki-
nek 6pit6 jellegiijavaslata van t6rs6gtink
felemelkedds6nek el6segitdsere. Sz6mos
olyan tov6bbi k6rd6s van, melyre az
elkcivetkez6 h6napokban ds a ktivetkez6
n6gy 6ves ciklusban meg kell talilnunk
a v6laszt. Sz6mos olyan hosszrit6vu fej-
l6ddsi folyamatot inditottunk el Karc-
falv6n 6s a megydben, melyeket az el-
kcivetkez6 ndgy 6vben eredm6nyesen be
tudunk fejezni.

Ehhez k6rem a lakoss6g t6tnogat6-
s6t. Ehhez k6rem a bizalmat.

Borbolv Csaba

Nagyon nagy megtiszteltetds, kihi-
v6s, felel6ss6g ds feladat sz6momra,
hogy az RMDSZ Hargita megyei egyez-
tet6tan6csa engem jel6lt a Megyei
Onkorm6nyzat elndki tisztsdg6be. V6-
laszt6suk nem l6gb6l kapott, hanem j6l
megalapozott. Ak6rcsak az 6n tev6keny-
segem, melyet a dont6st hoz6k behat6an
megismerhettek az eddigi munka-
megbesz6ldseken, i.il6seken, a kdzOsen
vdgigharcolt, er6t pr6b6l6 tevdkeny-
s6gek sor6n.

2008. jfnius l. az egyik legfonto-
sabb 6vsz6m Sz6kelyf<ild jdv6je szem-
pontj6b6l, mondhatni sorsdont6 6nkor-
mdnyzati v|lasztSsra keriil majd sor.
Eppen ez6rt ez a jelol6s szhmomranagy
felel6ss6ggel j6r6 kihiv6s. Es ennek a
kihiv6snak eleget akarok tenni, v6llalni
akarom a r6m ruhilzott felel6ss6get.
Folytatni akarom a megkezdett munk6t,
egy jobb kcizdssdget, szebb jtiv6t akarok
biztositani Csikkarcfalva lakossdg6nak
is, 6s tov6bb akarok munkdlkodni egy
mdg sikeresebb Hargita megyd6rt!

Az elmirlt n6gy esztend6ben sz6mos
tertleten kdnyvelhettem el sikereket az
eddigi munk6m nyom6n. E16g, csak ha
az ut6bbi 6vekben beindult beruh6zrlsokra,
kdzoss6gi infrastnrktrira-fej leszt6sekre
gondolok. Ilyenek a telepiildsi uth6l6zat
javit6sa, vagy a polg6rmesteri hivatal
mirkcid6si kdltsdgei. A kcirnyezetv6de-
lem ds a turisztika ter6n is foganatositot-
tunk nagyszabfsri int6zkeddseket, mint a
Csorg6 nevet visel6 fiatalokat <isszefog6
szervezet 6ltali kezdem6nyez6s a turista
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KELEMEN HUNOR,
az RMDSZ iigyvezet6 elncike,

Hargita megye parlamenti k6pvisel6je

Jfnius I -j6n fontos drint6s e16tt rlllunk mi,
karcfalviak 6s csikjen6falviak.

Szdkell'fiild rdsze, 6s Felcsik k6t legszebb
telepiilese, Karcfalva ds Csikjencifalva soha
nem ldroft fejl6dds el6tt rill.

Karcfalvikdnt 6vrril 6vre megtapasztal-
hanam a kOzsdg l6tvrinyos fejl6dds6t. Nagy-
boldo_easszony gondvisel6sdt 6rezhetjiik
abban. hogy a kdt falukdzriss6g, Karcfalva 6s

SIKERES CSAPATOT FEJL6D6 TOZSBCIJNTNEK!
szi.il6falum, Csikjen6falva egyiitt korszertisd-
dcitt, gyarapodott ds a gyors iitemti fejl6d6s
ftjdra 16pett.

Eppen ezdrt kdzds jdv6nk 6rdek6ben a
krizeled6 dnkorm6nyzati viilaszt6son felel6s
kcizdssdgi vezet<iket, polgdrmestert ds tan6-
csosokat kell felhatalmamunk a megkezdett
munka folyat6siira.

Azoknak a jeldlteknek kell bizalmat
szavaznunk, akik nem csak igdrik a fejl6ddst,
hanem el is vdgzik a munk6t telepilldsiink
gyarapod6sa drdekdben.

Gribor Tibor polg6rmester 6s munkat6rsai,
valamint az RMDSZ-es tan6csosi csapat j6
munk6t vlgzetl az ehnflt dvekben. R6szol-
g6ltak a karcfalviak 6s jen6falviak bizalmira
ds t6mogat6s6ra. Adjunk ennek a dolgos
csapatnak tov6bbi felhatalmaz6st, lehet6sdget,
hogy folytathassa a megkezdett munk6t, 6s
rijabb elkdpzel6sekkel, megval6sitdsokkal dr-
vendeztessen bermiiLnket. Mindezt az&' mert
Karcfalvdn 6s Csikjen6falvAn az RMDSZ
jel<iltjei kdzzelfoghat6 eredm6nyeket 6rtek el
az elmflt 4 6vben, mint p6ldriul:

Kdzcis sikeriink, hogy Rom6nia legels6
viddki mrij6gp6ly6jdt karcfalv6n 6pitetttik fel.
Ez csak rigy val6sulhatott meg, hogy a kcizs6g
v6lasztottjai a kdzcissdg igdnyei szerint
dolgoztak az elmrilt ndgy 6vben;

A sportolni v6gy6 karcfalvi 6s Jen6falvi
fiataloknak rij tomatermet hozr.rnk l6tre;

Fehijitott, kellemes 6s tiszta iskoldban ds
6vod6ban tanulhahrak a karcfalvi ds csikjen6-
falvi gyermekek. Az RMDSZ korm6nyzati
munk6ja r6v6n messzemenii t6mogatiist
nytjtottunk a fehijitrisi munk6latokra.

A tov6bbiakban megyei viszonylatban
gondolkodva ana is kell sz6mftanunk, hogy a
dolgos helyi csapat munkdja csak akkor lehcr
eredmdnyes, ha olyan megyei tandcselndkcit
6s tan6csos csapatot t6mogarunk. amely az
er6s Szdkelyf<)ld drdekdben is tenni tud:

Borboly Csaba, az RMDSZ megyei ta-
nricselncik-jekiltje si kereket. eredmdnyeket drt
el Hargita, Megye Taniicsiinak alelnokek6nt.
Az RMDSZ fiatal, tethe kdsz megyei tan6-
csos-jeklltjeivel kcizdsen val6ra fudja v6ltani a
szdkelyek dlm6t...

Igy a kcizciss6glrt vdgzett munka foly-
tat6dhat az elkiSvetkez6 4 esztend6ben is
Karcfalv6n ds egdsz Hargita megydben.

Szavazntnk bizalmat az RMDSZ jelolt-
jeinek 6s ezeltal kdzsdgiink, megydnk fejki-
ddsdnek!

Sziviinkrin viseljUk Hargita megye 6s
ezen beliil Karcfalva 6s Csikjen6falva bol-
dogul6srlt, j<j'v6jdt 6s biztons6gdt!

Higgyiink a szemiinknek, ne az iires
beszddnek, igdrgetdsnek!

KORODI ATTILA NYILT LEVELE SZLSZJEN6 PANTNTNoXNNT

Tisztelt Elncik Ur!
Milyen Hargita megyei 6letet akarunk a

csiki, udvarhelyi ds gyergy6i embereknek?
Ez a gondolat foglalkoztat az6ta, hogy
kdzdleti p61ytua l6ptem, ds lehet6sdgem nyilt
arra, hogy mindannyiunk drdekdben dolgoz-
hassak.

Hiszem azt, hogy csak rigy lehet a me-
gydben fejleszteni, 6letmin6sdget javitani,
hogy van j6 kcizmiivesit6s, vannak j6 utak 6s
l6tezik egy er6s kciztulajdon, amelyet nehe-
zen tudnak mds rdgi6k legyrimi.

Az elmrilt n6gy 6v h6rom nagy region6lis
beruh6z6si programt6l volt hangos. Ezekr6l

cikkezett a sajt6, ezek mentdn sztilettek a
kdzvit6k. Els6kdnt a SAMTID programb6l
fi nanszirozand 6 iv 6v izh6l6zat-b6vitdsr6l.
Szdkelyudvarhely nem akart rl,szt venni a
programban, igy Csikszereda, Gyergy6-
szentmikl6s, Maroshdviz, Tusn6dftird6 sok
milli6 eur6s fejleszt6st6l esett el.

2005-ben sikertilt elinditani Hargita me-
gye hullad6kgazd|lkod|si projektj6t, amely-
nek keret6ben ki6pitjiik a modern begyiijtdst,
rij modem t6rol6t hozunk l6tre, 6s bezfrjuk a
r6gi, fert6z6 t6rol6kat. Mdg ma sem sikeriilt
elktildeniink a p6ly6zatot Briisszelbe, mert
Sz6kelyudvarhely m6s riton haladt, nem
t6rsult a megye tribbi falvaival 6s viirosaival.
Szdkelyudvarhely magrlntulajdonba juttatta,
6s mdskdnt oldotta meg ezt a probldmrit. Mind-
emellett a viddktikOn tal6lhat6 legrosszabb
megyei t6rol6t mdg a mai napig nem sikertilt
bezilratniuk.

Ugyanakkor 100 milli6 eur6s p6ly6zatot
kdszitiink el6 csatornah6l6zat 6s iv6vizh6l6-
zat fejlesddsre eur6pai pdnzalapokb6l. Regi-
on6lis projekt, 6s kivitelezdse utiin legaldbb
k6t medence lak6i fognak jobb infrastruktu-
rival rendelkezni. Szdkelyudvarhely 6s
Udvarhelysz6k nem lesz a beruhizdshaszon-
6lvez6je, mert hi6ba tudott a krizelg6 beruh6-
z6sr6l, a szdkelyudvarhelyi vizmiiveket

magdnositott6k, igy nem tud a tirsdgben
eur6pai szabv6nyok szerinti regionrilis
ktizponttii v6lni.

Tisztelt Elncik Url
Mindezt az6rt irom le, mert dn abban a

jeltiltben hiszek, aki a megye lak6inak drde-
kdben kdpes a regioniilis 6sszefog6s ki6pitd-
sdre. Olyan eln<ikjelciltben hiszek, aki kdpes
ebben az egyre inkdbb globaliz6l6d6 vilig-
ban er6s gazdas|gi ds t6rsadalmi 6letet l6tre-
hozni itthon, 6s nem juttat mindent egy mds
orszirg, vagy miis megye tulajdonriba.

Tud-e On drtdket teremteni nemcsak egy
vdros egy rdszdnek, hanem az egdsz megye
lakoss6g6nak?

Tud-e On dsszefogiist kov6csolni annak
drdekdben, hogy mindl tribb eur6pai kozp6.nz
segitse megydnk moderniz6ci6jdt?

Tud-e On a megye iakosainak el6rhet6
iron, kiizpdnz segits6g6vel tiszta kcimyeze-
tet, tiszta patak- ds foly6vizeket biztositani
tigy, hogy ne ndznik enttitn a rdgi hulladdk-
t6rol6kat. Tudja-e biztositani, hogy elvigydk
kapuink e161 a hulladdkot,6s azt,l.rogy tiszta
iv 6 v izet kapj unk hfnainkb a' ?

Korodi Attila
Krirnyezetvddelmi miniszter
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Napjainkban termdszeti kincseink

6po16sa 6s meg6rz6se h6tt6rbe szorult,

hisz most a fejl6dds, a kcizmrivesit6s az

els6dleges szempont. Azonban nem min-

den esetben van igy. Erre egy nagyon j6

ellenp6lda az a 2007-ben elkezdett, 6s
jelenleg is folyamatban l6v6 projekt,

amely a kcizs6gben l6v6 kdt borvizforr5s,

a Nagyloki illetve a Porgyosi borvizfor-

r6sok 6s kdrnydkiik felfrjit6s6t, illetve

rendbet6teldt celozza meg. P6ldritlan

dsszefog6s jellemzi a projektet, hisz a

kezdem6nyez6 6s a p|lydzatol benyfjt6

Csorg6 Fiatalok Szervezete mellett,

partnerk6nt rdszt vesz benne Karcfalva

Kcizs6g Helyi Tan6csa, a M6rtonffy

Gydrgy Altal6nos Iskola, valamint a

Larix, 6s a Tercs, karcfalvi 6s jen6falvi

kcizbirtokoss6gok is. A Porgyosi bowiz-

fonris felirjit6si munk6latriban nagy mdr-

t6kben kivette a resz6t a jen6falvi 6n-

k6ntes tiizolt6k csapata 6s tov6bbi

cinkdntes szemdlyek. Ezriton szeretndnk

megkciszonni Karcfalva Kcizs6g Helyi

Tan5csa, valamint a Csorg6 Fiatalok

Szervezete nevdben a segitsdgiiket, 6s

sz6mitunk r6juk a jOv6ben is az ilyen
jellegii munkrikban. Az anyagi forr6sokat,

a fent emlitett int6zmdnyek mellett a

Bdnvavid6kek Feileszt6s66rt Nemzeti

FELUJiToTT BoRVizFoRRASoK

Ugyndks6g (Agen{ia Nafionald pentru

Dezvoltarea Zonelor Miniere) biztosi-

totta, 6k hirdett6k meg apillyil;;atot.

A pSlyizati kiir6s a balinbSnyai b6-

nyabezhrflsa kapcs6n

h6triinyos helyzetfi-

nek min6sitett telepti-

ldsek civil szerveze-

teit 6rintette, igy Ba-

lilnbhnya, Domokos

6s Karcfalva nyrijt-

hatott be pLlyinatot.

A Csorg6 Fiata-

lok Szervezete 9.000

rij lej t6mogat6st ka-

pott az Ugynciksdg-

t61 a borvizforr6sok

felirjit6sdra, ezt az

6sszeget egdszitettdk

ki a fent emlitett in-

tezm6nyek 5.800 lej

6rt6kben.

Sajnos nem sikeriilt 2007-ben elkez-

deni a munk6latokat, mert a Bdnya-

vid6kek Fejlesztds6drt Nemzeti Ugy-

nriksdg csak id6n tavasszal kezdte

lektildeni az anyagi forr6sokat. Jelenleg

folyamatban vannak a mtrnk6latok, 6s
jrinius h6nap v6gdn teljesen fehijitva

l6thatjuk a borvizforr6sokat.

A tavalyi siker nyom6n Karcfalva

kdzs6g m6sik k6t civil szervezete is p6-

lydzatot nyrijtott be a B6nyavid6kek

Fejleszt6sddrt Nemzeti Ugynoks6ghez,

nevezetesen a Hargita Karcfalva sport-

egyes0let, valamint a Bityk6 zeneegye-

stllet. El6z6 a karcfalvi labdanig6pSlya

mellett l6v6 6pnlet feltjit6sSra, {rya-

fod6s6re, valamint zuhanyz6k, olt<iz6k

6s illemhelyis6gek kialakitis|ra, ut6bbi

pedig a helyi gyerek-fiiv6szenekar

hangszer6llom 6ny 6nak b6vit6s6re. Mind-

kdt projektben partner Karcfalva Krizs6g

Helyi Tan6csa, valamint a Cso196

Fiatalok Szervezete.

Az id6n benyirjtott pSlySzatok meg

nem keriiltek elbir6liisra, de remdijtik,

hogy a tavalylhoz hasonl6an sikeresek

lesznek, ezSltal fejleszthetjiik 6s szebb6

tehetjiik kozs6gtinket.

Sz6cs L6szi6

Szerkesztrik:
Szab6Kilzmer
Sz6cs L6szi6

N6meth Sziiveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.

nyomd6ban k6sziiltek


