
A tantárgyversenyeken jó ered-
ményt elért diákokat díjazott 
tegnap a tanfelügyelőség és 
Hargita Megye Tanácsa. A majd-
nem ezer diák és pedagógusa-
ik megérdemelték a jelképes 
jutalmat.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Vállalták a pluszmunkát, 
erőfeszítést, megmérette-
tést, és fáradságukat ered-

mény koronázta. Olyan diákokról 
és tanítóikról, tanáraikról van szó, 

akik nem elégedtek meg a köte-
lező iskolai munkával és megmé-
rettetéssel, hanem többet akartak 
tanulni, munkájuk nyomán pedig 
sikereket értek el. A tegnapi dí-
jazáson Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő Antoine de Saint 
Éxupéryt idézve gratulált a tan-
tárgyversenyek díjazottainak. Ha 
hajót akarsz építtetni, előbb nem a 
fát és a szerszámokat kell a munká-
sok kezébe adni, hanem olthatat-
lan vágyat kell ébreszteni bennük a 
végtelen tenger iránt – mondotta 
az íróval a főtanfelügyelő. Nos, a 

pedagógusoknak is ez a szerepük: 
felkelteni a vágyat a diákokban a 
tudás végtelen tengere iránt. Pedig 
nehéz, egyáltalán nem motiváló 
körülmények között dolgoznak, 
munkájuk eredményét tanítvá-
nyaik eredményeiben mérhetik 
csak. Ezért is tartotta fontosnak a 
tanfelügyelőség a megyei tanács-
csal közösen, hogy bár jelképes 
ajándékkal és oklevéllel jutalmazza 
azokat a diákokat, akik az elmúlt 
tanévben jó eredményeket értek el 
a tantárgyversenyek megyei és or-
szágos szakaszain. 
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A nap, de gazdasági szempontból az év hazai bombahíre 
címre is eséllyel pályázhat a finn Nokia tegnap bejelentett dön-
tése, mely alapján bezárják a cég Kolozs megyei, nemeszsuki 
mobiltelefon-gyártó üzemét. Románia nemrég még legiri-
gyeltebb 2200 alkalmazottja egyik napról a másikra kerül az 
utcára. Az ok, mint ahogy a gyár a hoppon maradt alkalma-
zottjainak eljuttatott pár soros, angol nyelvű magyarázatában 
(még fordításra sem méltatták) kifejti, Európában a jó népek 
az okos telefonokat veszik, nincs kereslet az olcsó mobilok iránt, 
de különben is, a nálunk gyártott modellek olcsósága Kínában 
még szavatoltabbnak tűnik. Szóval tessék pakolni, nem lábat-
lankodni, mivel a román export és gazdaság fejlődése kapcsán 
mintának tekintett nemeszsuki üzem Távol-Keletre törté-
nő átköltöztetésének még az év végéig le kell zárulnia. Nem 
volt elég a gyár tavalyi 14 százalékkal, 43 millió euróra nőtt 
adózás utáni nyeresége. Köszönjük az eddigi közreműködést. 
Ennyi volt. A viszontlátásra!

Azonban míg országos szinten a Nokia váratlan távozá-
sának híre vezette a hírügynökségi jelentéseket, addig itthon, 
Hargita megyében egész más, Elena Udrea fejlesztési miniszter 
asszony látogatása tartotta lázban az érintetteket. Főleg azokat, 
ahol a tárcavezető az előzetes programja alapján az átadáshoz 
közeledő vagy épp még folyamatban levő kormányzati beru-
házásokat tekintette meg. Ahogy viszont az lenni szokott, a 
miniszter asszony jött, látott, aláírt és finanszírozási ígéretekkel 
távozott. Továbbra is lesz pénz a sporttermek, ANL-lakások, 
utak, csatornák, fürdők és turisztikai létesítmények építésére, 

felújítására, pénzelésére. Mit nekünk gyárbezáró Nokia!
Azt is mondhatnám, sokkal jobb helyzetben vagyunk. Ne-

künk ugyanis nincsenek Nokia „jellemű”, ha érdekei úgy dik-
tálják, alantasan távozó befektetőink. Amik vannak, helyben 
vannak, elvannak. A mi befektetőink leginkább rendőri kon-
vojjal felvezetett, miniszteri autókkal szoktak érkezni, és álta-
lában a jeles napra elkészített szerződések várják aláírásukat. 
Mifelénk a pénzek nem Nyugat-Európából, hanem a bukaresti 
kormányépületek közvetítésével szoktak csordogálni. Szeretjük 
is ezért őket nagyon. Nem is érünk rá tehát sajnálni azokat a 
Nemeszsukhoz hasonló településeket, amelyek holmi magán- 
nagybefektetés nyomán lesznek egyik évről a másikra az ország 
legtehetősebb települései, polgármesteri hivatala pedig a befolyó 
adóbevételekre alapozó – már-már önrendelkezést kikövetelő 
– helyi, önerőből is fejleszteni tudó nagyhatalom. Nálunk ilyen 
nem fordulhat elő.

A baj csak akkor kezdődik, amikor a felismerés, hogy 
az állam is a magánszféra által befizetett adólejekből él, 

hozzánk is begyűrűzik. Márpedig pénztelen időkben mi-
niszteri vizitből is kevesebb van. Még az is előfordulhat, 
hogy egy-egy építkezés forrás híján abbamarad, kevesebbet 
vizitálják, beszélgetni a hoppon maradt, az elvégzett mun-
kálatokért markát tartó kivitelezővel se nagyon szeretnek. 
A Nokiához hasonló cégek távozását bezzeg ilyenkor már 
mi is bánjuk, mi is sajnáljuk.

Rájövünk, ha egyedül maradunk, csak magunkra szá-
míthatunk. Sem Udrea asszony, sem pedig a Nokia üzemet 
ide költöztető, majd innen is továbbvivő sztármenedzserek 
szeretetére nem számíthatunk. Amink marad, amink van, 
abból gazdálkodhatunk. Fejlődni pedig – valljuk be – sa-
ját erőforrásokra alapozva is lehet. Még akkor is, ha célunk 
felé tett lépések saját zsebünkből kigazdálkodva nem épp oly 
látványosan repítenek, mint a Bukarestből vagy épp más-
honnan kapott, szerzett, megpályázott és lehívott források. 
Persze ettől még ha lehet, ezekkel is élni kell, de azért a saját 
értékeinkkel is mindig legyünk tisztában. Talán ez még min-
dig járhatóbb, mintha majd valamikor, váratlanul, a más 
finanszírozására kiépített nagy jólét közepén, egy SMS-ben 
is elférő, nyúlfarknyi szövegben közölnék velünk: Köszönjük 
a közreműködést. Tessék pakolni! A viszontlátásra!

A Nokia üzenete
 NézőpoNt n Domján Levente
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Hargita Megyei Mentőszolgálat. Nem vonzó a menedzseri tisztség fotó: mihály lászló
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Hargita Megyei Mentőszolgálat

Senki sem jelentkezett 
igazgatónak

szeptember 27. és október 7. 
között zajlanak Bukarestben a 
megyei mentőszolgálatok me-
nedzseri tisztségére kiírt ver-
senyvizsgák. A Hargita Megyei 
Mentőszolgálat vezetői poszt-
jára senki sem jelentkezett.

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

Bár a találgatások már hetek óta 
folynak és a sáncrádiók több 
olyan személy nevét is rebes-

gették, akik talán megpályáznák a 
mentő vezetői tisztségét – még más 
megyéből származó szakemberről is 
szólt a fáma –, mint kiderült, senki 
nem tette meg. Az Egészségügyi 
Minisztérium honlapján megjelent 
táblázat szerint három – Hargita, 
Mehedinţi és Teleorman – megye 
mentőszolgálatának menedzseri 
tisztségére kiírt versenyvizsgára 
senki sem jelentkezett. 

Dr. Péter Szilárd, aki jelenleg 
a mentőszolgálatot vezeti, nem 
kívánta kommentálni az esetet, a 
versenyvizsgától való távolmara-
dását sem óhajtotta nyilvánosan 
megindokolni.  

„Megvárjuk, míg meglesz 
a versenyvizsga hivatalos ered-
ménye. Azt követően azokkal 
a megyékkel együtt, ahol a je-
lentkezőknek nem sikerült a 
vizsgájuk, Hargita megyében 
is újra kiírják a versenyvizsgát” 
– mondta dr. Tar Gyöngyi, a 
megyei közegészségügyi igazga-
tóság igazgatója. Mivel a jelen-
legi menedzser szerződése lejárt, 
és azt hosszabbítani nem lehet, 
míg valaki sikeresen vizsgázik a 
tisztségre, minden bizonnyal az 
lesz a megoldás, hogy ideiglene-
sen kinevez egy személyt a men-
tőszolgálat élére az igazgatóság 
– tette hozzá. 


