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> A Bosch váltja a Nokiát. A német-
országi Bosch-csoport építene új, autóal-
katrész-gyárat a Nokia költözése nyomán 
megüresedő nemeszsuki Tetarom III. ipari 
parkba. Az erről szóló tárgyalások előreha-
ladott stádiumban vannak, már tíz hónapja 
zajlanak – jelentette ki Alin Tişe, a Kolozs 
Megyei Tanács elnöke. Elmondta, a vállalat 
első lépésben akár ezer személyt is alkalmaz-
hat. Ezt erősítette meg egyébként korábbi 
nyilatkozatában Brigitte Eble, a Bosch helyi 

piacokért felelő vezérigazgatója is. Jelenleg a 
Bosch-nak Románián belül három városban 
– Balázsfalván, Bukarestben és Temesvá-
ron – van gyártósora. A munkapontok ré-
vén 2010-ben 1135 munkahelyet teremtet-
tek. Tegnap ugyanakkor a Nokia nemeszsuki 
gyárának vezetése és a mobiltelefongyár 
2200 alkalmazottját képviselő két szakszer-
vezet közötti tárgyalások az alkalmazottak 
elbocsátási procedúrájáról szóltak, a szá-
mukra nyújtandó végkielégítés összegéről 
nem esett szó. Mint Valentin Ilcaş, a Nokia 
Metal szakszervezet vezetője elmondta: teg-

nap csupán előkészítő tárgyalásokat folytat-
tak, hasonló egyeztetésekre még e héten sor 
kerül. „Előkészítettük azt, ami ezután követ-
kezik. Nem esett szó számokról, az elbocsá-
tandó alkalmazottaknak szánt végkielégítés 
összegéről. Csak a tömeges elbocsátást sza-
bályozó dokumentumokat tanulmányoztuk 
át, és kritériumokat javasoltunk a végkielé-
gítés megítélésére. Ezeket a következő talál-
kozón, szerdán is elemezzük, akkor abszolút 
számokról egyeztetünk” – magyarázta Ilcaş. 
Hozzáfűzte, a Nokia képviselőivel zajló 
egyeztetések október végéig tartanak.
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Jóváhagyták az UPC-re kiszabott büntetést. Igazat adtak a Versenytanácsnak

Legendás ízekkeL csaLogatják a turistákat

Új brandbe gyűjtik
a székelyföldi termékeket

a székely gyümölcs egyesület és 
a székelyföldi Legendárium kez-
deményezésére több mint tíz ter-
melőt csoportosító projekt indult, 
amely egy-egy legendával meg-
toldva népszerűsíti a helyi ízeket, 
jellegzetességeket. A Legendás 
Termékek Társulása nevet viselő 
családban a legjobb minőségű ké-
szítmények kapnak helyet.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro„A Székely Gyümölcs 

Egye sület két hó-
napja hoz ta létre a 

Ses tercius Kft. néven bejegyzett 
társulást, amely összegyűjti a kör-
nyékünkön azokat a manufak-
turálisan elkészített termékeket, 
melyek a helyi ízvilágot tükrözik 
és beleillenek Székelyföld gasztro-
nómiájába” – mondta el lapunk-
nak Tankó Ágnes, a cég ügyvezető 
igazgatója. Az ötlet az egyesület 
elnökének, Már Istvánnak a fejében 
született meg, még 2010 tavaszán. 
„A Legendás Termékek Társulása 
egy külön brandet képvisel. Itt csak-
is prémium minőségű, helyi alap-
anyagból készült termékek kapnak 
helyet, melyek a gyártó cég arcula-
tát is erősítik” – magyarázta Tankó. 
Hozzátette, a Legendás Termékek 
polcaira indulásból 14 cég termékei 

kerültek fel. „Azokat a vásárlókat cé-
lozzuk meg, akik minőségi terméket 
szeretnének vásárolni, természetes 
alapanyagokból” – emelte ki az ügy-
vezető. Olyan üzletekben lesznek 
megvásárolhatók a termékek, ahol 
igény van az úgynevezett delikátesz 
sarkokra, de nagyobb panziókban 
is hozzájuthatnak a turisták, s így 
szuvenírként vihetnek haza majd a 
Legendás Termékekből.

November elsejétől tizenhat 
MOL-töltőállomásnál tesztelik a 
termékekre való igényt Székelyföl-
dön kívül is – eddig az idei 
székelyudvarhelyi Gyümölcsfeszti-
válon és a sepsiszentgyörgyi Kézmű-
vesek Vásárán vettek részt. A társulás 
nyitott, bármikor csatlakozhat olyan 
termelő, aki prémium termékével 
képes megfelelni a követelmények-
nek – tette hozzá Tankó Ágnes.

A Legendás Termékek kosará-
ban mindenféle helyi jellegzetesség 
szerepel: lekvárok és gyümölcské-
szítmények, vadhúsok, borok, há-
zikenyér, tésztafélék, mézeskalács, 
tejtermékek, emellett helyet kapnak 
a fűszerek és a teafüvek is. A termé-
keken – amelyek nem kívánnak kon-
kurálni sem a Székely, sem a Góbé 
termékekkel – ismertető jelként 
fellelhetők lesznek a Székelyföldi Le-
gendárium figurái. Fazakas Szabolcs, 
a Legendárium ötletgazdája kifejtet-

te, mivel minden faluhoz kötődik 
egy-egy monda, ezért jó ötletnek 
tűnt a termékek mellé egy pluszaján-
dékként mellékelni az illető település 
legendáját.

Eddig javarészt udvarhelyszéki 
termelők csoportosultak, de megta-
lálhatók aranyosszéki és háromszéki 
cégek készítményei is. „Bárhová uta-
zunk Európába, minden térségnek 
van egy arculata. Mindannyian rek-
lámozzák magukat, leggyakrabban 
a töltőállomásoknál. Ahogy megér-
kezik hozzánk egy turista, azonnal 
látni fogja, hogy nálunk is készülnek 
jellegzetes helyi finomságok” – fej-
tette ki Fazakas. Példaként felhozta 
a lövétei pékséget, az Ördögárok 
meséjével. A monda szerint az ördög 
görgeti a malomkövet a Hargitáról – 
ehhez máris kapcsolható a kenyérké-
szítés fogalma: a péksüteményekhez 
mellékelik a mesét. „Egy külföldi vá-
sárló azonnal többletet kapott, mert 
azt elolvasva némi információval 
fog rendelkezni az illető régióról. A 
figurák teljesen más töltetet adnak a 
készítményeknek, mert emellé bele-
lopjuk a saját székely kultúránkat. A 
történelmünket nem fogják egyet-
len termékkel megtanulni, viszont 
fel lehet hívni a látogatók figyelmét, 
hogy itt valami egészen más van. Ez 
tulajdonképpen a Legendás Termé-
kek lényege” – fejtette ki Fazakas.

4 miLLió euróra büntették az uPc romániát

Benyújtották 
a számlát

a 2001 és 2005 között gyakorolt versenyellenes magatar-
tása és indokolatlanul magasan tartott árai miatt 4 millió 
eurós büntetéssel sújtja a Versenytanács az UPC Románi-
át. A döntést tegnap – a több éve húzódó per végére pon-
tot téve – a Legfőbb Semmítő- és Ítélőszék is jóváhagyta.

Hírösszefoglaló

Négymillió eurót kell fizessen az UPC Románia verseny-
ellenes intézkedései miatt, döntötte el a Legfőbb Sem-
mítő- és Ítélőszék – számolt be tegnap a Wall-street.

ro információira hivatkozva a Penzcsinalok.ro erdélyi gazdasági 
portál. Hozzátették, az UPC tulajdonában lévő Cablevision of 
Romania 50 ezer eurót kell fizessen hasonló okok miatt.

A Versenytanács öt éve, 2006-ban 7 millió eurót megha-
ladó összegre bírságolta a legnagyobb kábelszolgáltatókat a 
2001 és 2005 között gyakorolt versenyellenes magatartása-
ik miatt. Az érintett, elmarasztalt vállalatok között volt az 
UPC Románia és a cége, Cablevision of Romania mellett a 
Teszári Zoltán érdekeltségébe tartozó RCS & RDS társaság 
is. A döntést viszont akkor a cégek bírósági úton megfelleb-
bezték. Az ítélőszék viszont most, a többéves huzavona után 
úgy döntött, hogy 4 millió euróra bírságolja az UPC-t, mert 
több városban is indokolatlanul magas díjakat szabott ki.

A Hargita megyében is jelen levő kábelszolgáltatót azonban 
más téren is elmarasztalta a hatóság. A vizsgálatok során ugyan-
is a Versenytanács fényt derített arra, hogy 2001-ben az UPC 
Romania és a HI-FI QUADRAL – ami később az RCS & RDS 
tulajdonába került – kartell típusú egyezséget kötött, amelynek 
során felosztották egymás közt a temesvári piacot. 2006-ban az 
UPC-t 7,25 millió lejre, az RCS & RDS-t 800 ezer lejre büntet-
te. A jelenlegi döntés értelmében azonban ezeket a büntetése-
ket eltörölték, ugyanakkor az indokolatlan áremelések miatt az 
UPC-t továbbra is több mint 16 millió lejes  bírság terheli.

A Versenytanács azonban még vizsgálatot folytat az RCS 
& RDS ellen is, amiért az Antena Group és a Camina Trusttal 
kötött szerződése után már nem közvetíti a GSP TV-t.

Mesetörténetekbe csomagolt székelyföldi termékek: immár 14 cég csatlakozott a Legendás Termékek Társulásához


