
Több mint egymillió lej egyházi 
támogatás odaítéléséről döntött 
Hargita Megye Tanácsa a pén
teki tanácsülésen. A pályázati 
úton odaítélt összegeket egyházi 
épületek és ravatalozók építésé
re nyerték el a Hargita megyei 
egyházak. A Harvíz Rt. törzstő
kéjének emeléséről és a Székely 
termék védjegyek odaítéléséről is 
döntött a testület.

HN-információ

Ravatalozók, templomok, 
mű emlékek és iskolák építé-
sét, illetve felújítását támo-

gatja összesen 1 138 000 lej értékben 
a megye önkormányzata a saját költ-
ségvetésében év végén felszabadult 
összegekből – döntött pénteki ülé-
sén a tanácsosok testülete.

– Sikerült újabb kormánypénze-
ket lehívnunk, ezek az uniós pályá-
zati pénzekkel együtt olyan költsé-
geket fedeznek, amelyekre a megyei 
tanács saját költségvetéséből voltak 
jelentős összegek előirányozva az év 
elején. Így a felszabadult pénzből a 
lakosság számára fontos kéréseknek 
tudunk eleget tenni – fejtette ki Bor-
boly Csaba tanácselnök. 

A most elfogadott támogatási lis-
ta szerint az összes benyújtott pályá-
zati kérést elfogadta a megyei tanács, 
elutasított egyházi pályázati projekt 
nincs, illetve egyik felekezetet sem 
zárták ki. A pályázatokban szereplő 
valamennyi projekt kész, építkezési 
engedéllyel rendelkezik. 

Bár az ülés elején ismét feszült 
replikaváltás alakult ki a tanácselnök 
és Árus Zsolt MPP-s tanácsos között, 
a vita elült, a polgári frakció pedig 
jelezte együttműködési szándékát a 
napirendi pontokkal kapcsolatban. 
Így elfogadta a tanácsosi testület a 

Harvíz Rt. törzstőkéjének emelé-
séről szóló határozatot is, illetve a 
tanácsülés ünnepi mozzanataként a 
Székely termék tanúsítást odaítélő 
Bíráló Bizottságtól tizenegy újabb 
termelő kapta meg a Székely termék 
védjegy használati jogát tanúsító ok-
iratot. Így jelenleg már 24 termelő 
272 terméke viselheti a védjegyet. 
A továbbiakban székely termékeket 
forgalmazó bolt megnyitását, illetve 
az internetes vásárlás lehetőségének 
bevezetését készítik elő. 

– Hiába aszfaltozunk, hiába 
építkezünk, ha az embereknek nincs 
munkahelyük, és az itteni javainkból 
nem tudjuk kihozni a maximális jö-
vedelmet – mondta a célzott gazda-
sági fejlesztésekről a tanácselnök.

Csíkszereda önkormányzata áp
rilis 1jéig meghosszabbította az 
Ave köztisztasági vállalattal kö
tött szerződését, azután viszont 
új szolgáltató veszi át ezt a tevé
kenységet. 

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

Több sikertelen nekifutás 
után pénteki ülésén elfogad-
ta Csíkszereda Városi Ta-

nácsa azt a határozatot, amely értel-
mében jövőtől, pontosabban 2012 
áprilisától az Eco Csík Kft. végzi 
a megyeszékhelyen a köztisztasági, 
hulladékgyűjtési és -elszállítási szol-
gáltatásokat. Mivel a szolgáltatást 
jelenleg végző Ave céggel az év végén 
lejár a város szerződése, a tanácsosok 
úgy döntöttek: három hónappal 
meghosszabbítják azt. A szolgáltatás 
átruházásáról döntő napirendi pont 
vitájában Szőke Domokos alpolgár-
mester úgy fogalmazott: miután az 
Eco Csík közvetlen szerződést köt a 
várossal, megteremtődik az egyenes 
számonkérés lehetősége.

A tanácsülést követő sajtótájé-
koztatón Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester elmondta: a köztisz-
tasági szolgáltatás átruházása egy 
olyan cégre, amely köztulajdonban 
van – a megyeszékhely a nemrég 
végrehajtott törzstőke-emelés révén 
már jelentős többségi tulajdonnal 
bír az eredetileg is önkormányzatok 
társulásával életre hívott Eco Csík 
Kft.-ben – bizonyos értelemben 
kötelező jellegű, ez ugyanis feltétele 
a regionális hulladékgazdálkodá-
si pályázatban való részvételnek. 
Mint arról már több ízben cikkez-
tünk, ennek a pályázatnak a nyo-
mán valósulhat meg többek között 
a taplocai szeméttelep bezárása és 
felszámolása. 

A Románia által az Európai 

Unióval szemben tett vállalás értel-
mében 2012. július 16-ig több város 
szeméttelepét, így Csíkszereda ilyen 
létesítményét is, be kell zárni, ami azt 
jelenti, hogy egy ideig a megyeszék-
helyen lakók által termelt szemét 
vagy a cekend-tetői lerakóba, vagy 
a kézdivásárhelyi telepre kerülhet.  

– Ez jelentős szállítási költségtöbb-
letet jelent, ami a szemétszállítási 
díjba beépítve áremelkedést ered-
ményez majd – helyezte kilátásba 
a jövő évi drágulást a polgármester. 
Azt is hozzátette viszont: ugyanez 
akkor is bekövetkezett volna, ha az 
Ave marad a szolgáltató. 
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Körkép

Az elmúlt napokban zajlott a Magyar Állandó Érte-
kezlet. Ezen a magyar kormány és a kisebbségben élő ma-
gyarok szervezetei általában az együttműködésről tárgyal-
tak, elfogadásra került egy nemzetstratégia is. A zárt ajtók 
mögött elhangzottakról nem tudunk, és azt is csak sejthet-
jük, hogy pontosan miként tekintenek ránk, úgynevezett 
határontúliakra a magyarországi vezetők és általában a 
magyar állampolgárok. Bizonyos mértékű pragmatizmust 
már tapasztaltunk a részükről. Annak idején a titkosszolgá-
latok (magyar és román) nagyon jól együttműködtek, hogy a 
gyanús személyeket ne csak itthon lehessen megfigyelni, hanem 
mondjuk a román hatóságok hozzáférjenek a magyarországi 
megfigyelések anyagához is. Ez az intézkedés is, mondanom sem 
kell, kiemelten vonatkozott az erdélyi magyarokra. A rendszer-
váltás után nem tudjuk, hogy miként folytatták a „titokzatos 
szolgák” (Rejtő Jenő megfogalmazásával élve), de tudjuk, hogy 
milyen szerepet szánt nekünk a magyar gazdaság. Felfedezték, 
hogy nem kell messzi országokból importálni olcsó munkaerőt, 
nem kell leküzdeni nyelvi problémákat, hiszen a szomszédos 
országok magyarjai aprópénzért is megbízható munkát végez-
nek. Ha a magyar vállalkozó nem akarta őket bejelenteni, haj-
landóak voltak bujkálva is dolgozni éhbérért, csak valameny-
nyi pénzt hazajuttathassanak a családnak. Voltak átverések is, 
Székelyföldön szinte mindenki ismeri a helyzetet, nagyon sokan 
saját bőrükön tapasztalták, nem kell sokat részletezni. 

Közben kezdett kialakulni egy politikai viszony is Magyar-
országgal – ebben is sok volt a szólam, a hangzatos kijelentés, 

a felelősségvállalás hangoztatása, és voltak eredmények is. Kez-
dett életbe lépni egy magyarországi támogatási rendszer, akkor 
is, akárcsak most, voltak ennek kedvezményezettjei (az odaítélő 
bizottságoknak behozott papírcetlikről sokat mesélhetnének, 
akik részt vettek a folyamatban). Aztán felértékelődtünk mint 
hátország egy ideig (bármennyire furcsán is hangzik), voltak, 
akik támogatói rendszert próbáltak itt kiépíteni, kisebb-na-
gyobb sikerrel. Ugyanakkor magyarországi cégek – akiket egy 
időben nagyon vártunk, hogy majd beruházásokkal segítenek, 
de akkor nem mentünk volna oda olcsó munkaerőnek, ezért 
(is) nagyrészt akkor nem jöttek – felismerve a fejlődő romániai 
piac kínálta lehetőségeket, megjelentek üzletet szimatolva. Nem 
a magyar vidékek érdekelték őket, hanem a profit lehetősége, a 
magyarságukra annyiban támaszkodtak, amennyiben az 
kapcsolati tőke kiépítését jelenthette. Ennek a pragmatikus 
magyar–magyar kapcsolatrendszernek a történetét is meg-
írják egyszer, nem biztos, hogy nemzetstratégiai sikersztori.

Minden ilyen történet, tapasztalat (szinte mindegyikünk-

nek van legalább egy erre vonatkozó története, családi ösz-
szejövetelekkor anekdota-gyűjteményt lehetne készíteni) 
ellenére, mi erdélyi magyarok szeretjük Magyarországot, 
az az érzésem, hogy sokkal jobban szeretjük, mint az ott élő 
magyarok. És ezt semmilyen aktuális tapasztalat és történés 
sem képes felülírni. 

De minden döntéshozónak, minden vezetőnek, itt és 
Magyarországon egyaránt, meg kell értenie, hogy ez a sze-
retet nem egy kormánynak, nem egy politikusnak, nem 

egy rendszernek szól. Nekünk Magyarország egy ideál. Az az 
otthon, amelyikben annak idején nem kellett megküzdeni min-
den egyes nap magyarként létezésért. Ahol nem fenyegettek asz-
szimilációval, nem tették tönkre közös értékeinket, magyar neve 
volt minden településnek, hegynek, folyónak. Ahol nem kellett 
mindig összezárni a veszély előtt, ahol nem kellett mindig min-
denkivel, tetszik, nem tetszik közösséget vállalni. (Sok tévelygés 
és sok kanyar / után jutottam el ide: / ha bűnös is, magyar / s 
ha tolvaj is, magyar / s ha gyilkos is, magyar, / itt nincsen alku, 
nincsen semmi „de”.)

Magyarország mindig az erdélyi magyarok legszentebb 
fogalmai közé fog tartozni. Ha elvárásainknak megfelelnek, 
akkor vezetőire is szimpátiával nézünk majd, mert jól meg kell 
jegyezni: itt mi naponta hitet teszünk magyarságunk mellett, és 
naponta megküzdünk érte, úgy ahogy tudunk, azokkal az esz-
közökkel, amelyekkel rendelkezünk. Ezért végre meg kell érteni: 
nem mi kell megfeleljünk Magyarországnak, hanem Magyar-
ország nekünk.

Magyarország és Erdély
           NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

Hirdetés

Új köztiSztASági vállAlAt kezdi meg működéSét

Áprilisig marad az AVE

hargitanépe

Az új szolgáltatóval kötött közvetlen szerződés lehetővé teszi az egyenes számonkérést

megyei tAnácSüléS

Egyházi létesítmények 
építését támogatják

Az önkormányzati ülésen Szondy Zoltán tanácsos az Új Jobb-
oldal (Noua Dreaptă) december 1-jén Csíkszereda központjában ter-
vezett felvonulását „egyértelmű provokációnak” nevezte, és arra kérte 
a polgármestert: intézkedjen, hogy ilyenre ne kerülhessen sor. Ráduly 
Róbert Kálmán jelezte: levelet intéz az ügyben a megyei rendőrparancs-
nokhoz, de tény, hogy „nem állnak rendelkezésünkre olyan eszközök, 
például a város saját helyi rendőrsége, amelyek alkalmasak lennének a 
hasonló, feltételezetten provokációs céllal szervezett akciók megféke-
zésére’’. Közölte ugyanakkor: ha a román nemzeti ünnepen 14 órától 
hivatalosan bejelentett ünnepségen „megjelennek olyanok is, akik nem 
itt születtek vagy nem itt élnek, azzal nincs mit kezdeni”.

Egy másik napirendi pont értelmében a testület megszavazta a 
mandátumáról lemondott Papp Előd tanácsosi minőségének meg-
szüntetésére vonatkozó határozatot, és beiktatták a Magyar Polgári 
Párt listáján soron következő Jungel Klárát, aki a pénteki ülés végén 
le is tette tanácsosi esküjét. 


