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AlAptAlAn vádAk BorBoly ellen

Nem vizsgálódik a DNA
A kvAntum reseArch közvélemény-kutAtó cég májusi felméréseit ismertették

A helyi viszonyokkal
elégedettebbek vagyunk

A MEZŐGAZDASÁGI, KIFIZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG 
VERSENYVIZSGÁT HIRDET 

2 KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE, 
MEGHATÁROZOTT IDŐRE

 A HARGITA MEGYEI KÖZPONTHOZ

TERÜLETI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY:

 TANÁCSOS, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat, (Consilier asistent)
– felsőfokú végzettség záróvizsgával;
– közgazdasági vagy mezőgazdasági végzettség; 
– 1 éves szakmai régiség. 

CSÍKSZEREDAI TERÜLETI KÖZPONT:

 TANÁCSOS, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat, (Consilier asistent)
– felsőfokú végzettség záróvizsgával; 
– közgazdasági vagy mezőgazdasági végzettség;
– 1 éves szakmai régiség. 

Az írásbeli vizsgára 2011. szeptember 28-án 10 órától, a szóbeli vizsgára 
pedig 2011. szeptember 30-án 10 órától kerül sor a MEZŐGAZDASÁGI, 
KIFIZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG HARGITA ME-
GYEI KÖZPONTJÁNÁL, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást az intezmény székhelyén kaphatnak az érdeklődők.

A dossziékat legkésőbb 2011. szeptember 23-án 14 óráig lehet benyújtani 
az intézmény székhelyén.

gyergyóremete 
önkormányzata 

nyílt árverésen, kéthetente, 
200 m3-es tételekben, 

kitermelt fenyőfát ad el. 

Az első árverés 2011. szep-
tember 29-én du. 13 órától lesz 
megtartva a Gyergyóremetei 
Községháza tanácstermében.

Az eladásra bocsátott fa a 
licit napján a reggeli órákban 
megnézhető. Ezzel kapcsola-
tosan bővebb információt a 
következő számon kaphatnak: 
0744–548210.

Az árverezett fa kifizetése 
elszállítás előtt történik.
Érdeklődni a 0266–352101-

es telefonszámon lehet.

hirdetések

hirdetések

közélet és közérzet hargita me-
gyében címmel készült felmérés 
székelyföldi magyarok és hargita 
megyei magyarok – a rész ará-
nya az egészhez – véleményének 
vonatkozásában. Az országos vi-
szonyokat, a kormányzati veze-
tést illetően több mint nyolcvan 
százaléka a megkérdezetteknek 
mondja, hogy rossz irányba ha-
ladnak a dolgok, a helyi viszo-
nyokkal viszont többen meg van-
nak elégedve.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Összesen 3011, nem csak 
Hargita megyei, hanem 
kovásznai és marosi ma-

gyar véleményét is tükrözi az a 
felmérés, amelyet idén májusban 

végzett el a kolozsvári Kvantum 
Research közvélemény-kutató cég. 
A Közélet és közérzet Hargita 
megyében elnevezésű kutatásban, 
amely nagyrészt a címben is meg-
jelölt térség közigazgatására, az 
itteni közéleti személyiségek ér-
tékelésére vonatkozó kérdésekre 
alapoz, 416 Hargita megyei sze-
mély vett részt. 

A kutatás tegnapi bemutató-
ján, amelyet Barna Gergő szoci-
ológus tartott, elhangzott, hogy 
a megkérdezettek több mint 
nyolcvan százaléka gondolja azt, 
hogy Romániában rossz irányba 
haladnak a dolgok. Ezt a szocio-
lógus a jelenlegi gazdasági helyzet 
és megszorító körülmények szám-
lájára írta. 

A megkérdezettek saját tele-
pülésére vonatkozóan már más-

képp látják a dolgokat, itt fele-fele 
arányban vannak azok, akik azt 
mondják, hogy jó, vagy azt, hogy 
rossz irányba haladnak a dolgok.

Mint minden politikai köz-
vélemény-kutatásban, ebben is 
felmérték a legfontosabb poli-
tikai felek ismertségét, illetve 
a beléjük vetett bizalmat. Így a 
három legismertebb székelyföl-
di politikus – Borboly Csaba, 
Hargita megye tanácsának el-
nöke, Korodi Attila parlamen-
ti képviselő és Verestóy Attila 
szenátor – közül a tanácselnök 
a listavezető, mind az ismertsé-
gi, mindpedig a bizalmi szem-
pontból. A román politikusokat 
jóval többen ismerik, a megkér-
dezettek kilencven százaléka. 
Népszerűségük ismertségükkel 
fordítottan arányos.

négy darab nyolckerék-meg-
haj tású, kétéltű jármű, négy 
darab hószán, ATV-k, valamint 
az ezek és hordágyak szállítá-
sára alkalmas utánfutók érkez-
tek tegnap a hargita megyei 
hegyimentőkhöz. Az uniós pá-
lyázaton nyert járművek eddig 
egyedülállóak az országban.

hN-információ„Most már nincs olyan 
terep, amit ne le-
hetne ezekkel meg-

közelíteni” – örvendezett tegnap 
az újonnan érkezett terepjárművek 
láttán Fekete Örs, a megyei tanács 
hegyimentő közszolgálatának igaz-
gatója. Az európai uniós pályáza-
ton nyert négy darab nyolckerék-
meghajtású, kétéltű jármű, a négy 
darab hószán, valamint az ATV-k 
és az ezekhez járó utánfutók 

ezentúl nagyban megkönnyítik a 
hegyimentők munkáját. Az Argo 
8x8 típusú nyolckerekűeket Kana-
dában gyártották, 747 cm3-es, 31 
lóerős motorjuk bármilyen terepen 
helytáll, és nemcsak hegyvidéken, 
nagy hóban és extrém hidegben, 

hanem akár vízen is lehet velük 
közlekedni.

A csaknem 400 ezer euró érték-
ben vásárolt járművek és az ezekhez 
tartozó felszerelések a megye négy 
zónájának hegyimentő-központjai-
hoz kerülnek.

Nem indít vizsgálatot az 
Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA) 

Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke ellen, miután az el-
lene szóló feljelentést alaptalannak 
találta. A tanácselnök tegnap kapta 
kézhez az ügyészség értesítő levelét, 
és a postahivatal előtt sajtótájékoz-
tatót tartott feleségével, Borboly 
Melindával együtt.

„A korrupcióellenes ügyész-
ség szeptember 12-én keltezett 
levelében arról értesített, hogy az 
ellenem tett feljelentés alapján el-

lenőrizték a vagyoni helyzetemet, 
és az eljárást 2011. szeptember 
5-én megszüntették, hisz alapta-
lan volt a feljelentés” – nyilatkozta 
Borboly.

Mint ismeretes, augusztus elején 
a DNA értesítette a tanácselnököt: 
két ügyben érkezett ellene feljelen-
tés: a családi háza építése, valamint 
a korábbi lakása eladásának jogsze-
rűsége kapcsán. Borboly akkor azt 
mondta, egy ellene folyó lejáratási 
kampány része a feljelentés, amely 
szerinte egy csíkszeredai magyar em-
bertől származik. 

 fotó: mihály lászló

Csíkszereda főterén tegnap megtekinthetők voltak az új járművek fotó: mihály lászló

A fArmAcordis gyógyszertár 
keres 

GYÓGYSZERÉSZEKET,  
VALAMINT  

GYÓGYSZERÉSZ- ÉS ÁLTALÁNOS 
ASSZISZTENSEKET

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen  
és Gyergyószentmiklóson. 

Az önéletrajzokat az office@farmacordis.ro 
elektronikus címre várjuk. 

Bővebb információt 
a 0723–353523 telefonszámon lehet kérni.

AZ ORSZÁGbAN EGYEDÜLÁLLÓ jÁRMűVEKET KAPOTT HARGITA MEGYE

Motorizált hegyimentők


