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> Megújul a tusnádfürdői víz- és 
csatornahálózat – a rendszer nemcsak a 
fürdőváros számára biztosít ivóvizet, ha-
nem több alcsíki települést is kiszolgál. 
Tusnádfürdő mellett a beruházás haszon-
élvezői a szentsimoniak, a csatószegiek, a 
verebesiek, a lázárfalviak, a tusnádfalusiak, 
illetve az újtusnádiak. „A nagyszabású 
beruházással teljesen megújul a jelenle-
gi hálózat, a pumpaállomások, a vízbázis 
monitoring-rendszere” – tájékoztatott Al-

bert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere. 
A felújításnak zöld utat adó határozatot a 
napokban fogadta el a kormány, az e cél-
ra szánt összeg a sikeres pályázat nyomán 
a vidékfejlesztési és turisztikai tárcától 
érkezik az Országos Beruházási Társasá-
gon (C.N.A.) keresztül. „A beruházás az 
ellenőrzött, minőségi ivóvíz biztosításával 
a helyiek életkörülményeit hivatott javíta-
ni, számottevően csökkentve a különböző 
betegségek előfordulásának lehetőségét” 
– áll a turisztikai minisztérium az ügyben 
kiadott közleményében.

> Idősek napja a szentkeresztbányai egy-
házközségben. Az időseknek kedveskedtek 
szombaton a szentkeresztbányai egyházköz-
ségben, a Jézus Szíve-plébániatemplomban, 
majd a Bartók Béla Művelődési Házban. 
Darvas-Kozma József esperes prédikációjá-
ban az idős kor nehézségeiről és annak keresz-
tényi elviseléséről beszélt. A 70 éven felüliek 
ajándékcsomagokat kaptak a Szent Gellért 
Alapítvány jóvoltából, a helyi kultúrotthon-
ban a Mosoly Kulturális Egyesület, a Szent 
Gellért Alapítvány és a helyi önkormányzat 
szervezett műsort a szépkorúak számára, aki-

ket a szentegyházi Veterán Néptánccsoport és 
a Vigyorgók Színtársulat szórakoztatott. 

Száz élelmiszercsomagot osztottak ki, és havi „stafétában” képzelik el a folytatást

Személyes beszélgetésekkel, szó-
rólapok segítségével próbálják 
tisztázni a népszámlálás során 
esetlegesen felmerülő fogalomza-
varokat az RMDSZ munkatársai. 
A főként szórványtelepülésekre 
összpontosító tájékoztató ak-
ció révén elsősorban a magyar 
identitás vállalásának fontossá-
gát hangsúlyozzák.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szórólapok szétosztásával, a 
helybéliekkel való beszél-
getésekkel tudatosítják az 

RMDSZ munkatársai, miért fon-
tos, hogy az emberek magyarnak 

vallják magukat az október 20-án 
kezdődő népszámláláson. Főként 
azokra a településekre igyekeznek 
eljutni, ahol nagyobb a román 
nemzetiségűek számaránya, a la-
kosok egy része ortodox vagy más 
vallású, emiatt identitásproblémák 
merülhetnek fel. Fontosnak tartják 
ugyanakkor a félreértésre alkalmat 
adó fogalmak tisztázását is. 

– Felhívásunkkal, kampá-
nyunkkal azt szeretnénk elérni, 
hogy a térségben minden ma-
gyar nemzetiségű ember valóban 
magyarnak vallja magát a nép-
számláláson. Azokra a települé-
sekre összpontosítunk, amelyek 
a „végeken” vannak, mint például 

Gyimesbükk vagy Kóstelek – szá-
molt be lapunknak Becze István, 
az RMDSZ Csík Területi Szerve-
zetének ügyvezető elnöke.

A kampány során a múlt héten 
látogattak el az említett települé-
sekre.  – Az az érzésünk, sokaknak 
nem tiszta, mi az állampolgárság, 
a nemzetiség, az etnikum és a 
vallás. Ebben a régióban vannak 
olyan emberek, akik ortodox val-
lásúak, de magyarok, mivel ez az 
anyanyelvük, és felmenőik is ma-
gyarok voltak. Szeretnénk, ha ők 
továbbra is magyarnak vallanák 
magukat. A tisztázás érdekében 
szórólapot adunk át, ami meg-
magyarázza a fogalmakat, akár 
könnyen érthető példák útján is: 
valaki akkor is lehet magyar ál-
lampolgár, ha ortodox vallású stb. 
– részletezte Becze, hozzátéve: 
felkérték az illetékeseket, hogy a 
lehető legtöbb településen jelen-
jen meg a helyi lap ezen a héten, 
és ezekben hangsúlyozzák, hogy 
ne székelynek, csángónak vagy 
más etnikumnak vallják az em-
berek magukat, hanem magyar-
nak. – Kockázatot jelent, ha az 
emberek székelynek vagy csángó-
nak vallják magukat, hiszen ez az 
adatokban más nemzetiségként 
fog megjelenni, ami adott eset-
ben befolyásolhatja a településen 
a lakosság számarányokban való 
megoszlását. Ez a veszély azokon 
a településeken áll fenn, ahol ala-
csonyabb a magyar nemzetiségű-
ek aránya – közölte Becze. 

Az ENSZ élelmezési világnapja 
alkalmából pénteken száz élel-
miszercsomagot osztott szét a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség. A frissen fogyasztha-
tó, kenyeret, tejtermékeket és 
felvágottakat tartalmazó cso-
magot az ügynökség munkakö-
zössége vásárolta, miután erre 
a célra saját adományaikból 
2800 lejt gyűjtöttek össze.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A csíkszeredai városháza szo-
ciális konyháján naponta 
300 személy kap kétfogásos 

meleg ételt, közöttük a Xántusz Já-
nos Általános Iskola csíksomlyói al-
egységénél tanuló roma gyerekek is. 
Az október 16-i élelmezési világnap 
alkalmából az APIA munkatársai-
nak akciója révén azok kaptak élel-
miszercsomagot, akik szociális se-
gélyre jogosultak, illetve semmilyen 
jövedelemmel nem rendelkeznek. 
A csomagokba a helyi termelők 
által előállított termékek kerültek, 
éppen annyi, hogy szombatra és 
vasárnapra elegendő táplálék jusson 
minden család számára. 

Az akció kezdeményezője, 
Haschi András Péter, az ügynök-
ség ügyvezető igazgatója azt sze-
retné, hogy az elindított gyűjtés 
az intézmények szintjén minden 
hónap második hétvégéjén foly-
tatódjon, ezért a csomagosztást 
megelőzően Antal Attilának, Csík-
szereda alpolgármesterének adta át 
a stafétát – egy jelképes kosár for-
májában. 

Az alpolgármester szerint 
Haschi magasra tette a mércét az-
által, hogy a kifizetési ügynökség 
alkalmazottjai saját jövedelmük-
ből áldoztak erre a célra. „Én azt 
ígértem az igazgató úrnak, hogy 
próbálunk jó gazdát találni ennek 
a kosárnak. A polgármesteri hiva-
tal, úgy gondolom, most is erején 
felül vállal ilyen tekintetben” – 
mondta Antal.

Az élelmezési világnap alkal-
mából a csíkszeredai polgármes-
teri hivatal szociális konyhájának 
közreműködésével a hajléktala-
nok is kaptak egy tál meleg ételt. 
„Friss zöldséget vásároltunk a pia-
con, abból lecsót készítettünk, ezt 
kapják az emberek a hajléktalan-
szállón” – mondta Kövér Katalin, 
a szociális osztály vezetője.

Kósteleki tájékoztatón. A szórványtelepüléseken élőkhöz akarnak eljutni fotó: tamás attila

NE SZéKElyNEK vAgy cSáNgóNAK MoNDjáK MAguKAt

Helyszíni felkészítő népszámlálásra
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Folytatnák a gyűjtést

A Hargita megyében élő romák nyelvükben és 
mindennapjaikban a magyar közösséggel azonosul-
nak, így a népszámlálás alkalmával természetes, hogy 
magyarnak vallják magukat – jelentette ki Borboly 
Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke hozzátette: 
nem veszik jó néven azokat a kezdeményezéseket, me-
lyek révén a helybéli cigányságot ellenkező irányba sze-
retnék befolyásolni.  – A Bukarestből vagy Brüsszelből 
érkezők kampánya, amely arra akarja rávenni az itt élő 
cigányokat, hogy romákként és ne magyarokként je-
gyeztessék magukat a kérdezőbiztosokkal, mestersé-
ges és ártalmas mindaddig, amíg a cigányok magyarul 
beszélnek, vallásukban, szokásaik többségében a ma-
gyarsággal azonosulnak – fogalmazott Borboly. Hoz-
zátette, az RMDSZ Csíki Területi Szervezete révén 

részletesen tájékoztatni szeretnék a vegyes házasságok-
ban élőket is annak fontosságáról, hogy a család ma-
gyar tagjai magyar nemzetiségűnek vallják magukat. 
– A magyarság tudatos vállalása a népszámlálás során 
számunkra nagyon fontos tényező, ugyanis az itt élők 
a számarányok függvényében érvényesíthetik és élvez-
hetik azokat a jogokat, amelyek betartására Románia 
nemzetközi egyezmények vagy a belső joggyakorlat 
terén kötelezettséget vállalt – fogalmazott Borboly, 
hozzátéve: bár feltételezi, hogy minden rendben és 
tisztességesen zajlik majd, aggályai vannak a népszám-
lálás megszervezése körül – főként azért, mert esélyt 
lát arra, hogy számos megyében, ahol a kérdezőbiztos 
sem beszél magyarul, a megkérdezettek nem kétnyel-
vű íveket kapnak majd kézhez. 

Borboly: A romák nyugodtan vallják magukat magyarnak


