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Körkép
csík

Komoly offenzívában van az EMNT és Tőkés László, 
az RMDSZ ellen irányuló támadások naponta követik 
egymást. Az adott politikai helyzetben ez természetesnek 
is tekinthető, így próbálják csökkenteni az ellenfél népsze-
rűségét, abban reménykedve, hogy a keletkező űrt majd 
kitöltik. Ezt a trendet erősíti az is, hogy egyre többen 
az RMDSZ hitelvesztéséről, csökkenő népszerűségéről, 
a kormányzásban való megkopásról beszélnek. Ezt a tí-
pusú retorikát addig hajtogatják, hogy majd eluralkodik a 
közvéleményen, esetleg el is hiszik az emberek. Egyébként erre 
vonatkozó eredmények vannak, és nem feltétlenül bizonyíta-
nak minden elharsogott teóriát, ugyanakkor szinte minden, 
RMDSZ-szempontból fontos városban az elkövetkező idő-
szakban megmérik majd a népszerűséget, és ekkor még tisz-
tább lehet a kép. 

Az EMNT számára létfontosságú, hogy az RMDSZ-
jelöltek esélytelenségéről és a szövetség kifulladásáról harsogó 
retorika eredményes legyen. Ugyanis az EMNT-ben nin-
csenek szervezetépítő személyiségek, nincs egy olyan ember, 
aki a retorika, illetve Tőkés László népszerűsége mögé struk-
túrákat tudna állítani. Átveszik az MPP szervezeteit is, de 
ezek is inkább szavakból épültek, mint struktúrákból. Ezért 
számukra nagyon fontos, hogy nemcsak a választók, hanem 
néhány RMDSZ-es politikus is beijedjen, és átsoroljon. Mert 

szervezetépítők nélkül nem tudnak kiemelkedő eredményt 
elérni, talán még az RMDSZ jelentősebb gyengítését sem. 
Az esetlegesen átállók majd visznek magukkal struktúrát is, 
ennek kiépítésében való tapasztalatot is, és erősítik majd az 
esélyeket. Külön pikantéria lehet majd, hogy egy ilyen esetben 
az autonómia élharcosai ugyanazok a figurák lesznek, aki-
ket RMDSZ-es politikusokként ócsárolt az akkor még ellenfél 
EMNT, hogy nem tesznek eleget az autonómia érdekében. 
De ne szaladjunk a dolgok elébe, hiszen még nem történt 
ilyenfajta köpönyegforgatás.

Olyanokról azonban egyre több pletyka hallható (nálunk 
a megyében is), akiknek remeg a térde, és kiálltak a felezővo-
nalra, hogy adott esetben bármerre biztonságosan elránthas-
sák a kormányt. Vannak, akiknek eszük ágában sincs átállni, 
de a pszichológiai hadviselés hatására azt hiszik, hogy jobb, 
ha a függetlent játsszák, nehogy az RMDSZ-es jelző lehúz-

za népszerűségüket a megmérettetésen. Az ellenfél ilyen 
irányú hadműveleteit az RMDSZ vezetése a struktúra 
belső erősítésével és nyilvános vállalásokkal próbálja el-
lensúlyozni. Egyrészt egy külön megbízott lesz, aki a 
választott tisztségviselőkkel foglalkozik, ezeket „kézben” 
tartja, kommunikál velük, így próbálva elhárítani az 
esetleges árulásokat. Ugyanakkor a jelöltállítási folya-
mat felgyorsítása is erről szól. Az ellenfél még nem tud 

semmi biztosat ígérni, ezért ha most állítják a jelölteket vá-
lasztás elé – főként azokat, akik pozícióban vannak már, és 
rendelkeznek egy bizonyos népszerűséggel –, akkor ezek bizo-
nyára vállalják, hogy a szövetség színeiben induljanak a vá-
lasztásokon. És ha ezt nyilvánosan is vállalják, akkor komoly 
hitelvesztést eredményezhet egy utólagos átállás. Ahhoz, hogy 
eredményes legyen, az RMDSZ-nek egyértelműen meg kell 
tartania embereit. Aztán ezek a saját érdekükben is,mindent 
megtesznek a lehető leg jobb mozgósítás érdekében – és sokuk-
nak ebben komoly tapasztalatuk van. 

A politikai sakkjátszma teljes gőzzel beindult, és bizonyá-
ra szolgáltat még meglepetésekkel. 

Pszichológiai hadviselés 
         NézőpoNt n Isán István Csongor

Egyelőre nem érkezett vissza-
jelzés arra vonatkozóan, hogy 
a Hargita megyéből küldött víz-
mintákban találtak-e radioaktív 
jódot a krajovai szaklaboratóri-
umban. Ez a csend a szakember 
szerint valószínűleg jót jelent. A 
feltételezést megerősítik azok a 
mérések is, amelyeket a megyei 
közegészségügy szakemberei 
vé geztek el kíváncsiságból az el-
múlt kedden.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Prahova megyében az esővíz-
ben, illetve a birkák tejében 
mutattak ki kedden radioak-

tív jódot, tegnap pedig újabb hely-
színről érkeztek hasonló eredmé-
nyek: ezúttal a Csalhó-hegységben, 
az 1850 méter fölötti Tóka (Toacă) 
csúcson a frissen lehullott hóban 
találtak a fukushimai erőműből 
származó jódizotópot.

Fokozott ellenőrzések 
a megyében 
Az ország többi megyéjéhez 

hasonlóan Hargita megyében is 
fokozott  ellenőrzéseket tartanak. 
Olti Károly, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
monitoringosztályának vezetője 
azt mondta, a Japánt ért természeti 
katasztrófa előtt is, meghatározott 
időközönként, küldtek vízmintá-
kat a krajovaii vagy éppen a fővá-
rosi laboratóriumokba, itt nálunk 
ugyanis ezt az elemzést nem tudják 
elvégezni. Az utóbbi időben viszont 
fokozták az ellenőrzéseket, leg-
utóbb április 4-én és 10-én küldtek 
vízmintát radioaktív jód megha-
tározására. A hivatalos eredményt 
még nem ismeri, de Olti Károly úgy 
gondolja, jelenleg nincs veszély. 

A radioaktív jód meghatáro-
zása céljából Krajovára küldendő 
vízmintákat egyébként az Oltból 
veszik, mindig a Csíkszereda Ud-
varhely felőli kijáratánál lévő Olt-
híd alól. Ezenkívül, ha a mintavétel 
napján csapadék esik, abból is kül-
denek elemzésre, talajmintát pedig 
csak abban az esetben, ha csapadék-
mentes aznap az időjárás. 

Nem veszélyes 
az egészségre
Az Országos Közegészségügyi 

Intézet szakemberei arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a közel-
múltban észlelt 131-es jódizotóp 
nem jelent veszélyt a lakosság 
egészségére – derül ki a Közegész-

ségügyi Intézet által az Egészség-
ügyi Minisztériumhoz eljuttatott 
jelentésből.

A szaktárca közleménye szerint 
a mért 5,2 Bq/l érték töredéke a 
megengedettnek. A lakossági fo-
gyasztásra szánt tejben a 131-es 
jódizotóp engedélyezett maximális 
koncentrációja 300 Bq/l a felnőtt 
lakosság, illetve 100 Bq/l a gyere-
kek esetében.

A közlemény arra is kitér, hogy 
a megyei közegészségügyi igazga-
tóságokhoz tartozó, az ionizáló 
sugárzásokat felügyelő laborató-
riumhálózat, amely az ivóvíz és 
az élelmiszerek radioaktivitását 
ellenőrzi, jelen pillanatig nem ész-
lelte a 131-es jódizotóp megenge-

dett maximális koncentrációjának 
túllépését.

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság vezetője azt mondta, van 
laboratóriumuk és műszerük arra, 
hogy az ilyen jellegű vizsgálato-
kat elvégezzék, de mivel Hargita 
megye nem tartozik ahhoz a tu-
dományos szempontok alapján 
felállított követőrendszerhez, ahol 
rendszeresen végzik ezeket a meg-
figyeléseket, ők itt egyelőre nem 
mérnek. Legalábbis nem hivatalo-
san – kíváncsiságból viszont igen. 
Például kedden is megmérték az 
esővíz, az ivóvíz, illetve a levegő 
sugárzási szintjét, az eredmény pe-
dig: nulla.

Radioaktív jód jelenlétét ellenőrző szakember. A Hargita megyei minták egyelőre semlegesek fotó: mihály lászló

RAdioAktív jód

Górcső alatt az Olt vize
NEvEzd A lEgjobbAkAt!

Fiatalok 
a közösségért 

Hargita Megye tanácsának Progra-
mok és vidékfejlesztés igazgatósá-
ga idén is díjazza azokat a fiatalo-
kat, akik kiemelkedő közösségi te-
vékenységet folytatnak, azokat az 
ifjúsági szervezeteket, amelyek a 
2010–2011-es esztendőben fontos 
ifjúsági projekteket bonyolítottak 
le, valamint azokat a helyi önkor-
mányzatokat, amelyek ifjúságbarát 
politikát folytatnak és segítik az if-
júsági szervezeteket, programokat.

Nevezd meg a legjobbakat! 
felhívással április 29-ig vár-
ják azokat a javaslatokat, je-

löléseket, amelyek alapján májusban 
elismerésben részesítik és díjazzák a 
legaktívabb fiatalokat, ifjúsági szerve-
zeteket, illetve azokat a polgármesteri 
hivatalokat, amelyek az ifjúság érdeké-
ben munkálkodnak vagy segítik a fia-
talokat közösségépítő munkájukban.

A díjazásra az Ifi Nap Hargita me-
gyében 2011 programsorozat kereté-
ben szervezett Ifjúsági Konferencián 
kerül sor, a díjakat jelentő könyveket, 
utalványokat, csapatépítő hétvégé-
ket Hargita Megye Tanácsa, a Har-
gita Megyei Ifjúsági Igazgatóság és a 
Hargita Megyei Kulturális Központ 
ajánlja fel. Összesen négy kategóriá-
ban várnak nevezéseket: A közösségért 
kiemelten tevékenykedő fiatalok, A Di-
ákönkormányzatok kreatív projektje, A 
Modellértékű projektek és az Ifjúságba-
rát önkormányzat kategóriában várnak 
jelöléseket. Ennek feltétele egy ajánlás, 
amelyben meg kell jelölni a díjazási 
kategóriát, illetve egy tevékenységi 
beszámoló, valamint pár fotó (CD-n 
vagy DVD-n) a javasolt személyről, 
szervezetről vagy önkormányzatról és 
a projektről. A jelölési űrlap és továb-
bi információk igényelhetők a info@
civilszervezetek.ro e-mail címen, a 
0266–207745-ös telefonszámon vagy 
a megyeháza 208-as irodájában.


