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Új elnököt választott a csíki 
TKT tegnap, Ráduly Róbert vál
totta Hajdú Áront. Ugyanakkor 
a választásokra való felkészü
lésről is szó esett: Becze István 
a  csíki RMDSZ ügyvezető elnö
ke elmondta, október folyamán 
kielemzik településenként a 
helyzetet az Erdélyi Konzultáció 
eredményei alapján, és a hónap 
közepén döntenek a jelöltállítás 
módszertanáról.  

HN-információ

Borboly Csaba területi elnök 
politikai tájékoztatójával és 
beszámolójával vette kez-

detét az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezetének Területi Küldötte-
inek Tanácsa tegnap Csíkszeredá-
ban. Az elnök kiemelte, hogy az 
elmúlt időszakban a Szervezet arra 
koncentrált, hogy a gazdasági vál-
ság ellenére olyan döntések szüles-
senek mind a megyei önkormány-
zat, mind a kormányzati intézmé-
nyek szintjén, amelyek értelmében 
minél jelentősebb anyagi források 
érkezzenek térségünkbe.  

A TKT Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök politikai beszámoló-

jával folytatódott. Az elnök kitért 
a jövő évi választásokra, hangsú-
lyozta, még mindig nem tudjuk, 
hogy egyszerre kerül-e sorra a két 
választás. Egyértelműen, ha a két 
választás egyszerre történik, ez egy 
sokkal árnyaltabb kampánnyal jár 
majd, de meglátása szerint erre a 
Szövetség készen áll. Kiemelte, 
az RMDSZ csak olyan választási 
rendszert támogat, amely arányos 
képviseletet biztosít. 

Ezt követően sor került a 
TKT új elnökségének megválasz-
tására. A titkos szavazás eredmé-
nyeképpen a TKT elnöke Ráduly 
Róbert Kálmán, alelnökök Hajdú 
Áron és Raffain Zoltán, titkárok 
Rácz Árpád és Szentes Csaba. 

Az ülés keretében a területi 
elnök javaslatára, a küldöttek meg-
erősítették a Szervezet új ügyvezető 
elnökségét is. Ennek értelmében az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezete 
ügyvezető elnökségének megújult 
csapata: Becze István ügyvezető 
elnök; Bors Béla ügyvezetésért 
felelős alelnök; Csíki Csongor 
egészségügyért felelős alelnök; 
Ferencz Salamon Alpár oktatásért 
és művelődésért felelős alelnök; 

Gyerkó László gazdaságért felelős 
alelnök; Lőrincz Csilla környezet-
védelmi és kormányzati segítség-
nyújtásért felelős alelnök; Orbán 
Attila ifjúsági, sporttevékenysége-
kért és a civil szervezetekkel való 
kapcsolattartásért felelős alelnök; 
Tánczos Barna mezőgazdaságért 
és vidékfejlesztésért felelős alel-
nök; Veress Dávid önrendelkezés 
(autonómia) témaköréért felelős 
alelnök. 

Becze István ügyvezető elnök 
beszélt az önkormányzati válasz-
tásokra való jelöltállításról, illetve 
ennek ütemtervéről. Kiemelte, a 
jövő hónap folyamán helyzetér-
tékelésre kerül sor. Minden csíki 
települést az Erdélyi Konzultáció 
keretében kapott válaszok alap-
ján fognak kielemezni. Ezenkívül 
egyéb eszközök révén – például 
közvélemény-kutatások, kötetlen 
beszélgetések az egyes települések 
véleményformálóival – is le fog-
ják mérni, hogyan vélekednek az 
emberek a helyi RMDSZ-ről és 
ennek tisztségviselőiről. A TKT 
október 15-i ülésén dönt majd 
a tisztújítás, illetve a jelöltállítás 
módszertanáról. 

A SzéKElyföldéRT moToRoznAK

Szezonzáró székelyföldi motorostúra

RáDuly RóBeRt lett a cSíkI tkt elnöke

A jelöltállításhoz szükséges 
elemzések készülnek októberben

Hirdetések

csíkszereda önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Ivóvízhálózat létesítése a Barom tér, 
Hajnal, Kút, Olt, Eminescu, Tető, Fenyő, Lendület sétány és Miron Cristea 
utcákban című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2011. szeptember 27-én döntéstervezetet hozott (nem szük-
séges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro honlapon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (fax: 0266–310 041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

BeneDek anDRáS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hétvégi ház és 
szippantóakna építése című tervére a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség döntéstervezetet hozott 2011. szeptember 27-én 
– környezetvédelmi hatástanulmány kérése nélkül. A megvalósítan-
dó terv Csíkszentlélek község, Hosszúaszó falu sz.n. helyezkedik el.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir-
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Márton Áron utca 43. 
szám alatt. (fax. 0266–310040). A döntéstervezet tanulmányozha-
tó a http://apmhr.anpm.ro címen.

aZ Olt VíZÜGyI GOnDnOkSáG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Fiság-patak szabályozása 
Csíkmenaság és Bánkfalva területén című tervére a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 20-án 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány el-
készítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

A Harvíz Rt. 
eladásra kínál  

egy elektromos meghajtású 
futószalagot.

A szerkezet megtekinthető 
a szentegyházi derítő udvarán. 
Ajánlatokat várunk 2011. októ-
ber 7-ig.

Bővebb információ:  
0755–058187 (Farkas András).

A csíkcsicsói közbirtokosság 
vezetősége 

összehívja tagságát  
rendkívüli közgyűlésre  

2011. október 9-én 14 órára  
a helyi kultúrotthonba.
Nem határozatképes jelenlét 

esetén, a gyűlést egy hét múlva 
megismételjük ugyanazon a he-
lyen, ugyanabban az órában.

Csíkszeredai székhelyű 
magáncég alkalmaz   

tapasztalattal rendelkező 
villany-, víz-, fűtésszerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt). 
Az önéletrajzokat, jelent-

kezési szándékokat a 0266–
312112 faxszámra várjuk. 

Jelentkezési határidő:  
2011. október 10. 

a PRIMulact Rt. 
eladásra bocsát:

 1 db 1985-ös évjáratú Roman 8135 hűtős teherautót, 
      maximális megengedett súly 12 100 kg;
 1 db 2004-es évjáratú dacia 1304 hűtős furgont, 4WD, 2 személyes;
 1 db 2003-as évjáratú dacia 1307, 4WD, 5 személy + teher;
 1 db 2002-es évjáratú nissan Atleon hűtős furgont, 
      maximális megengedett súly 5600 kg.
Érdeklődni 2011. szeptember 30-ig a cég székhelyén, Csíkszereda, 

Szentlélek utca 49. szám alatt vagy a 0751–209515-ös telefonszámon 
(szállítási iroda).

Szezonzáró motorostúrát szer
veznek a székelyföldi motoro
sok, amely csíkszeredából in
dul, áthalad Háromszéken, majd 
a Gyimesek vidékén ér véget.

HN-információ

Aszékelyföldi motorosok 
2011. október elsején, őszi   
motorostúrát szerveznek 

Csíkszék, Kászonszék, Kézdiszék, 

Sepsiszentgyörgy és a  Gyimesek  vi-
dékén, amelyre  minden székelyföldi  
motorost szívesen várnak.  Reggel  fél  
kilenc és  kilenc óra között gyülekező  
Csíkszeredában a Kaufland  parko-
lójában. Az elképzelt útirány: Csík-
szereda, Kászonok, Kézdivásárhely, 
Sepsiszentgyörgy (Bodok Szál-
loda), Tusnádfürdő, Csíkszere-
da (Mol benzinkút), Madéfalva, 
Karcfalva, Szenttamás, Jenőfalva, 

Szentdomokos, Rákos, Vacsárcsi 
és Csíkszépvíz. A Gyimesbükkbe 
való  megérkezés  délután öt órára  
várható. A motorostúrához a meg-
adott útirányon lehet csatlakozni. 
A szervezők tisztelettel felkérik 
az érintett települések lakosságát, 
hogy fogadja szeretettel az átvonu-
ló székely zászlós motorosokat. A 
résztvevők ingyenesen bográcsolnak 
Gyimesbükkön.

A területi elnök javaslatára a küldöttek megerősítették a Szervezet új ügyvezető elnökségét is


