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Ez 6v okt6ber 26-in ezekkel, a sza-
vakkal inditotta kamp6nykarav6nj6t az
egykori karcfalvi sziil6szet 6prilete elcil
Kelemen Hunor, hogy 6llamelnokje-
loltk6nt irtra keljen 6s fiatal csapat6val
egyiitt m6sf6lmilli6 magyar ember iize-
net6t vigye szerte az orczilgba.

Tal6n mhr rcigton, sziilet6sekor ki
is n6zett a mostani polg6rmesteri iro-
da ablak6n, jelezve, hogy eljon az id6,
amikor majd innen indul n6p6t k6pvi-
sel<i irtj6ra. Nos, valahogy ez a gondolat
thmadl mindazokban, akik jelen voltak
az esem6nyen 6s Fiilop L5szl6, egykori
tanfu6t61 j6 tan6csok kis6ret6ben iltvetle
az tfiraval6ul szolg6l6 jelk6pes tarisz-
ny6t. Az6ta az lpiJrlet melletti Olton sok
viz lefolyt 6s Hunor tcibb ezer kilom6-
teres korriton hirdette 6rdekv6delmi
szervezetiink 6s saj6t maga programj6t,
r|mutatva a romSniai magyars5g saj6tos
ig6nyeire, az orszdgban 616 minden em-
ber 6rdek6nek mik6nti k6pviseletEre. De
maradjunk csak a mi t6jainkon, Felcsi-
kon, Alcsikon, Gyergy6ban, Udvarhely
vid6k6n, vagy az eg6sz Sz6kelyfoldon,
hisz egy olyan emberrdl van sz6, aki itt
n6tt fel kcizotttink, ismeri 6letformSnkat,
neh6zs6geinket, krizdeniakar6sunkat a
jovrik6p megteremt6s6ben. Mindezt fi-
gyelembe v6ve nem kcivetilnk-e el hib6t,
ha kozombosek lesziink a most sorra
keriil6 v6laszt6skor, 6s k6nyelemb6l,
nemtcircid<ims6gbcil, vagy talin tudat-
lans6gb6l t6vol maradunk a szavazist6l,
esetleg m6sra adjuk voksunkat?

Egy ilyen hasonl6 k6rd6sre, hogy
mit r.izen azoknak, akik igy gondolkoz-
nak, Hunor az alilbbiakat v|laszolta: ,,
Ekiszor a kishittieket kell legy6zni... A
meggy6z6d|st, hogy nem lehet magyar
emberb6l orsz|got vezeI6 politikus. Pe-
dig lehet. Tal6n 2009-ben m6g nem, de
lehet. . . Azt izenem a bizonylalankod6k-
nak: ne arra figyeljenek, hogy jelenleg az
es6lyeink otven sz6zal6k alattiak vagy
folottiek, hanem arra, hogy erris kozos-
s6gk6nt kell megjelenniink, 6s a rom6n
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jeloltek koziil senki sem v611a1ja fel az
6rt6keinket. A m6sodik fordul6ba bejut6
jeloltek amagyar szavazatok n6lkiil nem
tudnak v6lasztdst nyerni." rlJj magyar
sz6, V. 6vfolyam 215. (1032.) szdml.

Gondolom, a fentiekhez nem kell
komment6r; vil6gos a v|lasz azok sz6-
m6ra, akik kishitriek 6s t6volr6l akarj6k
szeml6lni az elnokv|laszt6st. Bizniuk
kell abban, hogy az 6t.ietotO politikusok
megfelel6 strat6gi6t dolgoztak ki arom6-

niai magyars6g 6rdek6ben, ami a m6so-
dik fordul6ban krizvetleniil befoly6solja
az tj Allamf6 kilet6t. Eppen ez6rt sze-
gyen lenne, ha krizs6grinkben, de az
eg6sz Sz6kelyfoldon a legkevesebben
menn6nek el falunk sziilottj6re szavazni,
hisz Kelemen Hunor parlamenti k6pvise-
16kent eddig is lSthat6an sokat tett tele-
piil6seink fej 16d6s6nek 6rdek6ben.

N. Sz.
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LASSUK MEG A DOLGOK LENYEGET!
-Besz6lget6s Kelemen Hunor Sllamelniikjeliilttel -

Kelemen Hunor 1967. okt6ber 18-
6n sziiletett Csikkarcfalvdn. Az iskola
csapat{ban hokizotto a kiiz6piskolSt
Marosvfsirhelyen v6gezte. A kolozs-
viri Agr6rtudomdnyi Egyetemen
szerzett illatorvosi diplomft, aztin
filoz6fia szakot v6gzett a Babes-Bolyai
Egyetemen. Volt rijsdgir6 a kolozsvi-
ri kiizszolgdlati r6di6ban, szerkesz-
tett irodalmi foly6iratokat. 1997 -ben
kertilt a politikai 6letbe, fllamtitkrflr
lett a kultur6lis miniszt6riumban. K6-
s6bb parlamenti k6pvisel6, 2007 -t6l az
RMDSZ iigyvezet6 elniike, ttibbsziiriis
kampdnyf6niik. November 22-6n min-
den rominiai magyar 6rdekeit k6pvi-
seli az elniikvilasztdson.

Lehet-e 2009-ben magyar elntike
Romini6nak?

Sokan azt mondj6k, hogy 2009-ben
m6g nem 6rett meg a helyzet RomSni6-
ban arra, hogy magyar jelolt indit6sa va-
l6di es6lyekkel kecsegtessen. Nekem az
egyik ellen6rvem erre az, hogy amikor
vSlaszt6si kiizdelemr6l van sz6, a poli-
tikai teret nem szabad 6tadni m6snak.
M6sr6szt pedig a rom6niai magyars6g
politikai programj6t senki nem fogja
megfogalmazni, k6pviselni helyettiink.
Egy ktizoss6g igazi ereje a v6laszt6sokon
liltszik igazhn, ilyenkor tudja felmutatni
6letk6pess6g6t, ilyenkor tudja meger6si-
teni onbecsiil6s6t. En irgy 15tom, hogy
megtudjuk mutatni egy e glsz orszilgnak,
s6t, eg6sz Eur6p6nak, hogy a rom5niai
magyarok k6pesek olyan jeltrltet illlitani,
aki helyt6llna az |llamehiiki tiszts6ggel
j6r6 feladatok elv6gz6s6ben.

5z6 sincs elveszett szavazatokr6l!

Amikor a saj6t jdv6nkr6l szavazha-
tunk, akkor a mi szavazatunk nem ve-
szik el. Amikor a saj6t 6rt6keinkre adunk
le szavazatot, az akkor sem veszik el, ha
a jelolt nem lesz Sllamelnoke ennek az
orsz6gnak ebben az esztend6ben. Az a
rom6n jeliilt, aki nem jut be a m6sodik
fordul6ba a magyar szayazatok n6lkiil, az
nem 6rt meg az Sllamelnoks6gre. Teh6t
sz6 sincs elveszett szavazatokrol Eppen
ez6rt koteless |gemnek 6rzem, hogy arr6l
besz6ljek, milyen Rom6ni6t k6pzeliink el
az er d6ly i magyars6gnak.

Reformokra van sziiks6g!

Egy 6llamelnok-vdlaszt6son nem le-
het megkeriilni az orszilgos probl6m6kat,
p6ld6ul: hogyan kellene kin6znie Rom6-
ni6nak. Az elmrilt ot 6vben felborulni
IStszotI az irftlzmlnyek - 6llamelnoki
hivatal, korm6ny, alkotm6nybir6sSg -
krizti viszony. A kozigazgat6s nagyon
biirokratikus, nem hat6kony, fontos len-
ne egyszeriisiteni. Reformra szorulnak a
nagy ell6t6rendszerek is.

A r6gi6k 6tszervez6se nem csak ma-
gyar 6rdek

A jov6ben l6tfontoss5griak lesznek a
fejleszt6si r6gi6k, nem mindegy, mik6nt
alakitj6k ki 6ket. Az RMDSZ benyrijtott
egy erre vonatkoz6 ttirv6nytervezetet,
hiszen abszurd a jelenlegi helyzet: a mes-
ters6ges 6s alacsony hat6sfokir fejleszt6si
r6gi6k helyett kisebb, 6m minden szem-
pontb6l osszefiigg6, kovetkez6sk6ppen
hat6konyabb r6gi6kat kell kialakitani
RomSni6ban. A r6gi6k 6tszervez6se nem
csak magyar 6rdek, nem csak az RMDSZ
6rdeke, hanem az
eg6sz orszhg6.

Az egykamards
Parlament nem meg-
oldfs a hazai demok-
riciaszhmhra

Szerintem a Parla-
ment egyik hitzilI sem
kell megsziintetni, ha-
nem a mostanit6l elt6r6
kompetenci6kat kell
ruhazni a Fels6h6zra. A
Szen6tus amolyanr6gi6k
tan6csa kellene hogy le-
gyen, amely a region6lis
fejleszt6s, a kiilpolitika,
a biztons6gpolitika 6s
honv6delem, val arint az
energiapolitika teriileten
torv6nykezhet, a tobbi
szakteriiLletet a K6pvise-
l6hin wab6lyozn6, igy
ak&hia elt6r6 hat6sko-
rei kiegyensirlyozott 6s
rqrezentativ k6pvisele-
tetjelenten6nek.

Romdnia nem nemzetillam

Az elmrilt 20 ev alattRom6ni6b6l egy
k<izpontositott, l6tsz6lag er6s 6llam lett,
azonban e mogcitt sz6mos probl6ma 6s
konfliktusveszlly huz6dlk Nem fogok
800 km aut6p6lya 6s 120 hid meg6pit6-
s6r61 besz6lni, mert r'em az 6llamelncik
dolga ezzel foglalkozni. Arr6l besz6lek,
hogy keriilj6n ki Rom6nia alkotm6ny6-
b61 a korm6ny felel6ss6gvSllal6s6nak a
lehet6s6ge, sziinjenek meg a siirg6ss6gi
korm6nyrendeletek, val6suljon meg az
6llam int1zm6nyei kozotti egyensrily. A
Rom6n Alkotm6ny egyes cikkely6t min-
denk6ppen m6dositani kell. Ne 6rtsen
f6lre senki, nem azzal a szdvegr6sszel
van bajunk, amely Rom6ni6t egys6ges
6s feloszthat atlan orszbgklnt hatSrozza
meg, hanem a nemzeti 6llam kifejez6st
szeretn6nk toriilni. Rom6nia lakoss6g6-
nak tobb mint l}o/o-a a valamilyen nem-
zeti kisebbsbghez tartozik, ebb6l 7Yo
magyar. Ez az orszhg csak papiron lehet
nemzeti 6llam, a va16s6g m6sr6l sz6l.



A Rom6niai Katolikus Piisp<iki
Konferencia foly6 6v okt6ber 5J. kozott
Szatm6rn6metiben tartotta ciszi rendes
gyril6s6t.

Az idei elnokv6laszt6sra val6 tekin-
tettel, kozos felhivSst inteztek minden
kereszt6nyhez 6s minden j6akaratri em-
berhez, k6rve, hogy valamennyien ve-
gyenek reszt a v6laszt6son.

A kereszt6ny embernek cselekv5
m6don hozzh kell j6rulnia a kereszt6ny
6rtekek megcirz6s6hez 6s kozkinccs6
I6tel6hez. Ezen 6rt6kek a Szentir6sra 6s
Egyh6zunk tanitrisdra alapoz6dnak.

Eppen ezert. hogy a kereszteny ta-
nit6s erv6nyesriljon a kriz6letben, olyan
szem6lyre adjlk szavazatunkat, aki ezI az
6rt6krendet marad6ktalanul felv611a1ia. Ne-

TISZTELENDO TESTVEREIM" KEDVES UiVNT:

vezetesen, aki v6di az emberi m6lt6srigot 6s
szabads6got, t6mogatja a csa16d kcizossegi
form6jdt, vddi az 6letet 6s annak termesze-
tes 1efo1y6s6t, a sziilet6stcil - a ha161ig, aki
kereszt6ny erkcilcsi norm6kra alapoz, 6s
programj6ban nem terjeszt olyan 6letfor-
m6t, ami erkcilcsi zijlll,shez vezet.

Kisebbs6gben 61tj magyaroknak
ezek mellett olyan szem6lyt kell t6mo-
gatnia, aki az erdelyi magyars6g egy6-
ni 6s kollektiv jogait felv6llalja, 6s ezek
megval6sul6s6t el6mozditj a.

A fenti szempontok 6rvenyesitese er-
dek6ben, senki nem maradhat kozombos.
Mindenkinek elnie kell avhlasztits lehetii-
s6g6vel, nem hagyva mag6t befoly6soltatni
semmilyen foldi elonyt6l vagy 6rdekt61.

Szeretettel k6rem Kedves Hiveimet.

Tisztelendci Testv6reimet 6s egyben min-
den j6akaratf embert, hogy november
22-en es december 6-6n, menjenek el
szavazni, azt a szemllyt t6mogatva, aki
a fenti elv6rdsoknak legink6bb megfelel.

Isten 6ld6sa iegyen kcizciss6giink 6le-
t6n, a Szentl6lek bolcsess6ge vezessen a
v6laszt6sban, hogy Egyh|zunk 6s kisebb-
s6gi n6prink jav|ra a legjobb dont6st hoz-
hassuk.

Ehhez kiildom fcip6sztori Sld6somat,
veletek egytitt 1rezve 6s 6rtetek imad-
kozva.

Gyulafeh6rv5r, 2009. november
1-j6n, Mindenszentek iinnep6n.

-f Gydrgy s.k.
6rsek
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A Felcsik Kist6rs6gen beliil mrikod6
Felcsiki Onkorm6nyzati Fejleszt6si T6r-
sul6s rijabb p6ly6zalot tett le a Nemzeti
Vid6kfejleszt6si Alap 313-as k6dszSmir
pontj6ra. A vid6kfejleszt6si Alap ezen
pontja a turisztikai tev6kenys6geket t6-
mogatja 80%-ban uni6s p6nzb6l vala-
mint 2U%o-ban 611ami p6nzb61. Sokan
ismerhetik ezt a p6ly6zati kiir6st hiszen
Felcsikon tobb panzi6 is ilyen forr6s-
b6l l6tesiilt. A fejlesztdsi t6rsul6s, mint
tudjuk 5 telepiildst foglal mag6ba: Csik-
madaras, Csikd6nfalva, Csikkarcfalva,
Szenttam6s 6s Szentdomokos.

A projekt 3 osszetev6b6l 6piil fel.
Az els6 osszetev6 az elektronikus infor-
m6ci6s tihla, kozslgenk6nt kett6 darab,
tobbnyire a telepiil6sek kozpontjaiban
elhelyezve.

A m6sodik osszetev6 egyszeni tu-
risztikai inform6ci6s thblilt foglal mag6-
ba, ami azt jelenti, hogy a vdza az elekt-
ronikus t6bl6ra fog hasonlitani, csup6n
nem lesz elektronikus. A harmadik osz-
szetev6 pedig inform6ci6s sz6r6anyag,
amelyekben a krizs6gek l6tnival6i, pan-
zi6i, helyi 6rdekess6gei fognak szere-
pelni. Vagyis minden, ami jelen esetben
idecsalogathatja a turist6kat.

Az elektronikus t6bl6kra visszat6r-
ve, olyan t6bl6kr6l van itt sz6, amelyek
Rom6ni6ban m5r tribb v6rosban ki van-
nak pr6b6lva 6s miikodnek. R6ad6sul
e gy h6l6zatb an miikodnek, ami azt j elen-
ti hogy itthon haszn6lva ezI a rendszert
meg fogjuk tudni n6zni hogy esetleg
Brass6ban milyen helyekre 6rdemes el-
l6togatni, hol 6s milyen panzi6kban, ho-

telekben tudunk megsz6llni, stb.
A p\lyhzal leaddsi hatSrideje no-

vember 6. volt, amelyet nehezen is, de
tudtunk tartani. Az utols6 h6ten k6ts6ges
volt apLlyLzat lead6sa az enged6lyek be-
szerz6se v6gett, de r6jottiink hogy olykor
a lehetetlent is meg lehet oldani.

A projekt ossz6rt6ke 200.000 eur6, 0
o/o onrdsszel. A pontoz6son, amely l-t6l
100-ig terjed, sikeriilt 100 pontot begytij-
teniink, ami nagyon nagy esdlyt ad arra
hogy ez ap|lyhzatunk nyertes p6ly6zat
legyen. Hivatalos forr6sokb6l tudjuk azt
is, hogy a Vid6kfejleszt6si Alap erre a
p6lyhzat6ra elkiilonitett teljes risszege
nincsen lefedve a november 6.-i hathr-
idcivel leadott p|lyhzatok ossz6rt6k6vel.
Ez az inform6ci6 ugyancsak meger6siti
a projekt pozitiv elbir6lhat6s6g6t.

A Felcsiki OnkormSnyzati Fejleszt6-
si T6rsul6s mellet miikcidik m6g aBogdt
Onkorm6nyzati Fejleszt6si T6rsul6s is
amely Csikr6kos, Mad6falva, Szentmi-
h51y valamint Csikcsics6 kdzs6gekb6l
tev6dik ossze, 6s amely egy hasonl6 p6-
lyhzatot adott le ugyanerre akiirisra. Az
es6lyek hasonl6ak mind a Felcsik ADI-
n6l, mind a Bog6t ADI-n5I. Teh6t mond-
hatluk azt, hogyha poziliv lesz az elbi-
r6l5s, akkor Szentdomokost6l Csics6ig
egyforma informdci6s t5bl6k lesznek
elhelyezve, amely tiikrozni fogja a tele-
piil6sek j6 egyiittmriktid6s6t 6s a kozos
6rdekek ir6nti sondolkod5st.

Siiket Zsombor
T,!rsegmenedzser

UJABB PAT,YAZITOT SIKERULT BEADNUNK REGI
KALENDARIUMOKB6L

TALLOZVA

(Sz6l6sok, mondisok)

Nyele van a sz6nak: nem el6g
csak besz6lni, a gyakorlatban is meg
kell val6sitani azt, amit mondunk,
ig6riink.

Ugy b6nik valamivel, mint az
orvoss6ggal : nagyon takardkosan,
6vatosan b6nik vele.

Koti a sebet : szlpitgeti, mente-
geti a dolgok at, mentegetozik.

Olyan a szSja mint a sik6tor :

nagy szhji, l6rm6s, ve szeked6s.

A nyavalya l6hSton j6, gyalog
megy el: konnyti megbetegedni, de
neh6z meggy6gyulni.

A rossz nyeres6g hasonl6 a k6r-
hoz: a lStszatsiker csaknem azonos
a sikertelens6ggel.

Okos ember nem j6r gondolom
szerint: az okos ember nembizza
dolg6t a v6letlenre, hanem megfon-
toltan, c6lszerfien cselekszik.



a l<ozsncgilN Fol,yo tuuxrArAToK KEpEKBEN

A JblujItott "rtgi tand cs ep'iilete" A hokipalya beftddsi munkdlatai

Az ilj park A ravatalozd

Dolgoznak a karcfulvi kulturotthon belsd felujltdsdn
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Beutazta a vilfgot Vadnyugatt6l
Borne6ig. Edesapja Sz6ketyfiildr6l
szirmazott. f szak-Amerikiban nem-
csak n6prajzi tfrgyaka;t gyiijt, de a
ntiv6ny- 6s 6llatvil6g j6r6szt ismeret-
len fajait is. Munkatdrsa lesz a hires
amerikai term6szettud6snak, Audu-
bonnak is. Bejirja csaknem eg6sz Te-
xast 6s Mexik6 egy r6.sz6t is. R6szt vett
Kansas 6llam felt6rk6nez6s6ben. Mav

Kriroly beleegyez6s6t k6rte, hogy r6la
mintizza meg Old Shatterhandet. Az
Arkansas foly6 felt6rk6pez6sekor igy
ir napl6jiban:,oOlyan teri i leten...o'
(Folytaturts a a vizszintes 1. ds fiiggdleges
14-es sorokban.l

A Philadetphiai Tudominyos Aka-
d6mia trgjlvi vflasztjfk. Hazat6rve
minden erej6t a budapesti Atlatkert
megszervez6s6re forditja. Piltzzy P6l
szobra eml6k6t 6rzi az Allatkert bej6-
rat6nii. Afrikai ritja utdn r6szt vesz a
Magyar Fiildrajzi Tfrsasfg megalapi-
tfs6ban.

1894-ben halt meg Budapesten.

VIZSZINTES: 12. Boltozatot mes-
t6maszt6 disz. 13. Atvitt 6rtelemben. 14.
H6bortos, nem teljesen lpeszi ember. 15.
LT.G. 16. Sz6ltelen dolog! 17. Volgy- an-
golul. 18. Mtisor kozvetit6se. 19. Bec6-
zeItRethta.2l. Bol<imbika - olaszul 23.
Diplom6ciai Testiilet. 24. Azonos betiik.
26. Torok szultiln 27. ...zold, olajzold.
29. Allamok kozti szrivets6g. 30. Pofont
leken. 33. P.F,. 34. Arz6n vegyjele. 35.
Nyers, aljas emberek. 37. Mocsaras he-
lyen 616 kisebb mad6r. 39. ...16c, csukl6-
san osszehajtogathat6 m6rce. 40. TanScs
- rom6nul. 42. G.A.M. 43. Olasz k6olaj-,
foldghztros/i 44. Tejet csirilIlanit. 46.

Kett6s beti. 47. LebirSl,ledorongol. 49.
All6viz.

rUcc6r,ncES: 2. Bir6i dcint6s. 3.
Becser6lhet6 utalv6ny. 4. T.R.B. 5. Le-
szilrmazott. 6. Szerelv6ny rendez6s6t v6g-
zi. 7. Ad6iv.8. ...ikus, 6sv6nyi. 9. A.S.D.
1.0. Hertz. 11. Gyengiil a ..., csokken a
szemmel val6 6rz|kel6se. 15. M6rcius ...,
m6rcius l5-e. 18. Akir6l kideriil, hogy
nem Nabucco 16nya. 20. ...-b1lleg6. 22.
Sz6risszet6telekben a fogalomnak zsirral
val6 kapcsolat6t jeloli. 25. El6. eleven -
angolul. 27. Nagyon r6gi.28. Gyermekek
szam|ra irt koltemeny. 31. Ert6kes tulaj-
dons6ga. 32. Ahaladbst segit6 vlltozta-
t6s. 34. A16 tud rllzni.36. ...-tenger, tkp.
Antilla-tenger. 38. Le..., hatalma al6vet.
41. Beclzett Titus. 44. Kett6zve: afrikai
nomdd. 45. Z.l.R. 47. Folyadek. 48. Paci.
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