
Barabási Albert-László fizikus kap-
ta a Hargita Megyéért Díjat tegnap 
Csíkszeredában, Hargita Megye 
Tanácsának ünnepi ülésén. A ki-
tüntetettet laudáló Papp Kincses 
Emese szerint úgy tekinthetünk 
Barabásira, mint a Nobel-díj első 
székelyföldi várományosára.
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Barabási Albert-László fizikus 
kapta a Hargita Megyéért 
Díjat tegnap Csíkszeredában, 

Hargita Megye Tanácsának ünnepi 
ülésén. A 44 éves, csíkkarcfalvi szüle-
tésű világhírű tudós jelenleg az Egye-
sült Államokban, az Indiana állam-
beli Notre Dame Egyetemen tanít és 
kutat. A díjat Hargita Megye Tanácsa 
évente adományozza annak, aki je-
lentős eredményekkel járó tevékeny-
ségével országos vagy helyi elismerést 
vívott ki, munkájával hozzájárult 
Hargita hírnevének öregbítéséhez.

„Büszkék vagyunk Barabási Al-
bert-László tudományos sikereire, 
örömmel követtük végig tudományos 
pályafutását, vele együtt örültünk 
minden újabb tudományos ered-
ményének. Olyan eredményeknek, 
amelyekre a világ fizikus társadalma 
egyaránt büszke. Mai díjazottunk 
a csíki térség, Hargita megye, illetve a 
Székelyföld nagykövete” – mondta 
köszöntőbeszédében Borboly Csaba, 

a megyei tanács elnöke, hozzátéve: Ba-
rabási Albert-László egyetlen előadása 
nagyobb hatással lehet térségünk jó 
hírére, elismertségére, mint egy egész 
esztendő politikai munkája. 

A Nobel-díj 
első székely várományosa
Papp Kincses Emese megyei taná-

csos laudációjában azt mondta: „Bara-
bási Albert-László élete, munkássága 
példa lehet fiataljaink számára, hogy 
egy kis székely városból indulva, tehet-
séggel, konok hittel, szorgalommal el 
lehet jutni a világhírnévhez a tudósi 
pályán. Hirdeti, hogy a tanulás és a 
tudás alapvető, életünket meghatáro-
zó, örök értékek ma is.” Papp Kincses 
Emese szerint úgy tekinthetünk Bara-
bási Albert-Lászlóra, mint a Nobel-díj 
első székelyföldi várományosára.

Nagy Antal nyugalmazott fizika-
tanár laudációját az ünnepi eseményt 
moderáló Márdirosz Ágnes színmű-
vésznő olvasta fel. A Márton Áron 
Gimnázium volt oktatója szerint Ba-
rabási „igen rövid idő alatt lett az egyik 
legismertebb magyar, de biztosan a 
legismertebb székely a világon”. „Ő 
nem üstökös, amely rövid ideig fellán-
gol, valamennyit világít, majd kihuny. 
Ő immár állócsillagként ragyog a tu-
domány egén, de munkájának teljes 
jelentőségét még talán a szaktudósok 
sem ismerték fel, csak majd akkor, mi-

kor esetleg ő már ennek nyomán akár 
fizikai, élettan-orvostudományi vagy 
közgazdasági Nobel-díjat nyer.” – fo-
galmazott Nagy Antal.

Fontos gyökerek
„Már számos díjat átvettem, de ez 

számomra a legjelentősebb, hiszen itt-
hon kaptam” – jelentette ki Barabási 
Albert-László beszédében. Az ünne-
pelt szerint megmaradásunk lényege 
az iskola, az óvodától az egyetemig, és 
a mi iskoláink padjaiból fel lehet venni 
a versenyt a világgal. A fizikus profesz-
szor meggyőződése, hogy csak úgy áll-
hatunk meg a saját lábunkon, ha nem 
feledjük gyökereinket.
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BArABási ALBErT-LászLó KAPTA A HArgiTA MEgyéérT DíjAT

Kitüntették „Székelyföld nagykövetét”

NyíLT LEvéL A PEDAgógusoKHoz

Számlálóbiztosok kerestetnek

Barabási Albert-László fizikus. A legjelentősebb díjának tartja a mostani elismerést

Burus Siklódi Botond fotó: csíki zsolt

Barabási Albert-László 1967. március 30-án született Karcfalván. 
Középiskolai tanulmányait Csíkszeredában a mai Márton Áron Gim-
náziumban, felsőfokú tanulmányait Bukarestben és Budapesten végezte 
fizika-mérnök szakon. Doktori fokozatát 1994-ben, mindössze 27 éves 
korában szerezte meg a bostoni egyetemen. Jelenleg az Indiana állambe-
li Notre Dame Egyetemen tanító és kutató fizikus professzor a káoszel-
mélet és a fraktálok iránt érdeklődött, mielőtt hálózatkutatással kezdett 
foglalkozni. Behálózva (Linked) című nagy feltűnést keltő, meghökkentő 
könyvével berobbant a tudományos életbe. A komplex hálózatok elméle-
tének területén elért kutatási ered  ményei ma már megkerülhetetlenek és 
meghatározóak. Legfontosabb tudományos eredménye a skálafüggetlen 
hálózatok felfedezése, amely újdonságának elismeréssel adózott a világ 
tudományossága. Nem véletlen, hogy 37 évesen a Magyar Tudományos 
Akadémia külső – és egyben legfiatalabb – tagja lett.

Csíkszereda és Csíkkarcfalva
a legtisztább

Idén a városok közül Csíkszere-
da, a községek közül pedig  Csík-
karcfalva érdemelte ki a Hargita 
megye legtisztább és leggondo-
zottabb települése versenyen az 
első díjat. A második díjat Szé-
kelykeresztúr, illetve Oroszhegy 
kapta. A községek kategóriájá-
ban III. Gyergyócsomafalva, IV. 
Csíkszentkirály, V. Gyergyó-
szár hegy, VI. Vasláb, továbbá 
két különdíjat is odaítéltek: az 
el sőt Csíkszentimrének, a máso-
dikat Máréfalvának. Részvételi 
emléklapot kapott Balánbánya, 
Gyergyószentmiklós, Parajd, Gyer -
gyóremete, Tusnád, Fenyéd, Ga-
lambfalva, Csíkcsicsó, Zetelaka és 
Galócás.

Nyílt levélben fordult Burus 
siklódi Botond, a romániai Ma-
gyar Pedagógusok szövetségé-
nek (rMPsz) elnöke kollégáihoz, 
hogy azok minél nagyobb szám-
ban vállaljanak számlálóbiztosi 
munkát az idei népszámláláson. 

2011 a „megszámláltatás”, a 
népszámlálások éve a Kárpát-
medence több régiójában, így 

Romániában is. A népszámlálás ered-
ményei nagyon fontosak a magyar 
közösség jelene és jövője, jogai kihar-
colása és érvényesítése szempontjából 
egyaránt – írja a romániai magyar pe-
dagógusokhoz intézett nyílt levelében 
Burus Siklódi Botond, az RMPSZ el-
nöke. „Meggyőződésünk, hogy ebben 
a nemzetstratégiailag igencsak fontos 
tevékenységben a magyarságunk, 
nemzeti hovatartozásunk, identitá-
sunk büszke vállalásán túl a romániai 
magyar értelmiségre általában, a peda-
gógus társadalomra pedig különöskép-
pen, sokszorozottan és hangsúlyosan 
több, felelősségteljesebb szerepvállalás 
vár. A romániai magyarság számát 
tükröző reális vagy azt megközelítő 
népszámlálási eredményeket csak a 
magyar számlálóbiztosok minél na-
gyobb számú, aktív részvételével tud-
juk garantálni. Éppen ezért hisszük, 
mindennél fontosabbnak tartjuk, 
hogy pedagógus kollégáink minél na-

gyobb számban kell, hogy vállaljanak 
számlálóbiztosi munkát! Ezennel fel-
kérünk és biztatunk minden magyar 
pedagógust, hogy jelentkezzék szám-
lálóbiztosnak az őszi népszámlálásra!” 
– áll a levélben.

A pedagógusok szövetségének 
elnöke továbbá úgy fogalmaz, „a 
népszámlálás október végén lesz, a 
számlálóbiztosok többnyire taná-
csi alkalmazottak, és reményeink 
szerint helyi pedagógusok lesznek. 
A népszámlálás idején tanítási szü-
net lesz, a munkáért pedig fizetség 
is jár (napi 6 órai számlálóbiztosi 
munkáért 50 lej). A hivatalos to-
borzási időszak július legvégén 
kezdődik és augusztusban zárul 
a polgármesteri hivatalokban, de 
sok helyütt már korábban is befo-
gadnak jelentkezést. 

A felvételi eljárásnál – leg-
alábbis hivatalosan – előnyt jelent 
majd, ha valaki az adott települé-
sen élő etnikai kisebbség nyelvét 
ismeri, tehát a magyar pedagógu-
sok előnyös helyzetben lesznek/
lehetnek, számíthatnak politikai 
érdekképviseletünk helyi képvise-
lői támogatására. 

A magyar anyanyelvű szám-
lálóbiztosok hivatalos és nem hi-
vatalos csatornákon (pl. a www.
nepszamlalas.ro honlapon) anya-
nyelvükön kapnak majd segítséget, 
hogy a munkát könnyen és sike-
resen elvégezhessék! Tehát a nem 
tökéletes román nyelvtudás vagy 
az, hogy nem akar hosszú, hivatalos 
román nyelvű utasításokat olvas-
gatni, ne tartson vissza senkit!”

Részletes információkért a kö-
vetkező népszámlálási tájékoz-
tató szolgálatokhoz fordulhat-
nak az érdeklődők:

RMDSZ: Juga Tibor, a 
fő titkárság munkatársa – te-
lefon: 0264–590758, e-mail: 
nepszamlalas@rmdsz.ro

EMNT: Demeter Szilárd nép-
számlálási munkacsoport-vezető 
– telefon: 0731–518936, e-ma-
il: demetersz@gmail.com

Tájékoztató honlap: www.
nepszamlalas.ro


