
A Marosvásárhelyi Kulturális 
Tudományegyetem az állami tan-
intézetek és a vállalkozói szféra 
közötti párbeszéd létrehozásá-
ra és működtetésére vállalko-
zott – mutatott rá Csegzi Sándor 
igazgató, aki a jövő heti, május 
22-én és 23-án esedékes szakis-
kolák seregszemléjére szeretné, 
ha minél több szülő ellátogatna 
és végignézné a kínálatot, majd 
arra serkentené általános iskolás 
gyermekét, hogy egy jól menő, a 
munkaerőpiacon keresett szak-

mát sajátítson el. A várban sorra 
kerülő bemutatkozáson jelen 
lesznek a Maros megyei szakisko-
lák, mint például az Elektromaros, 
az Avram Iancu, a Ion Vlasiu, a 
Mezőgazdasági, az Építészeti – 
amelyek ismertetik, hogy milyen 
szakokat indítanak az ősztől, 
illetve az ott elsajátított szakmai 
tudást, hol, milyen területeken 
kamatoztathatják a végzőseik. 
A szakiskolák mellett számos 
cég is képviselteti magát, jelen 
lesz többek közt az Imatex vagy a 

Materom, amelyek folyamatosan 
keresik a szakképzett munkaerőt. 
Ahogy Rodica Baciu igazgató ki-
fejtette, három pillérre alapozzák 
a társadalmi jólétet: a családra, 
az iskolára és az üzleti környezet-
re. „E három összefüggő tényező 
igen fontos és szükséges ahhoz, 
hogy a fiataljaink ne menjenek 
el az országból, itthon találják 
meg a boldogulásukat” – hang-
súlyozta a Materom igazgatója, 
hozzátéve, hogy kompromisszu-
mok nélkül is lehet vállalkozni, 
tisztességesen, a törvények tisz-
teletben tartásával. A cég, amely 
az autóiparban tevékenykedik, 
15 különböző részleggel műkö-
dik, alkatrészeket gyárt, szállít és 
forgalmaz, kimondottan maros-
vásárhelyi alkalmazottakat fog-
lalkoztat, akik Marosvásárhelyen 
tanultak szakiskolában, líceum-
ban, illetve egyetemen. „Nagyon 
jó és megbízható szakemberek, 
akik elismerést szereztek a szak-
májukon belül” – mutatott rá a 
cégvezető, aki a továbbiakban is 
helyiek számára szeretne munka-
helyet biztosítani. Ahogy mondta 
„egy gépkocsijavító szakember 
is, ha jól felkészült és jól végzi a 
feladatát, éppen olyan fontos és 
értékes tagja a társadalomnak, 
mint egy orvos". 
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Szerdán reggeltől estig folyt 
a munka Marossárpatakon, 
az Adorjáni Károly Általá-

nos Iskolában. A hetedikes és 
nyolcadikos tanulók a délelőtt 
folyamán terveztek és ismer-
kedtek a korszerű szerszámok-
kal, délután pedig nekiláttak a 
munkának. Mire lement a nap, 
elkészült egy néhány kültéri 
nagyméretű, de rendkívül ízlé-
ses virágosláda, amely – ha min-
denki ügyel rá – az iskolaudvar 
ékessége lehet.

Csapatmunka, közös célok

A gyerekek élvezettel vágtak 
bele az ezermesteri szerepkör-
be. Közülük volt olyan, aki már 
otthon elleste az elektronikus 
szerszámok kezelésének forté-

lyait, más viszont most vett kéz-
be életében először fúrógépet.

Hajnal Virág, a nemzetpolitikai 
államtitkárság főosztályvezető-
je lapunknak úgy fogalmazott, 
hogy a külhoni magyar családok 
évében a közösségépítés áll a fó-
kuszban. „Az együtt végzett épí-
tés, bútorkészítés, barkácsolás 
összehozza az embereket, szoro-
sabbá teszi a személyes kapcso-
latokat, közös célokat teremt. A 
gyermekek pedig különösen ak-
tívak, ha kreatív csapatmunkáról 
van szó” – fejtette ki.  

Több mint virágosláda

Bár nem lehetett jelen a bar-
kácsoláson, hisz napi teendői 
szerdán Bukarestbe szólították, 
Marossárpatak polgármestere 

nagyon örült a tegnapi kezdemé-
nyezésnek. Kozma Barnát telefo-
non értük el, s mint fogalmazott, 
tegnaptól nem csupán virágos-
ládákkal gazdagodott a falu és 
iskolája, hanem annál sokkal 
többel. „Az e fajta együtt gondol-

kodás és szorgoskodás csak erő-
síteni tudja az anyaországi és 
külhoni magyarok közti kapcso-
latokat” – mondta lapunknak. 
Hozzátette: az önkormányzat 
már régóta tervbe vette a tele-
pülés „felvirágoztatását”, ennek 

azonban a szűkös költségvetés 
szab határokat. Néhány vállalko-
zó jóvoltából Marossárpatak főut-
cáján és közterein még így is sok 
a virág – más hazai települések-
hez viszonyítva. 

SZUCHER ERVIN

Marossárpataki és krasznai tevékenységek a Külhoni magyar családok éve nevű program keretében

Közösségépítés községszépítéssel

A gyerekek élvezettel vágtak bele az ezermesteri szerepkörbe

Rodica Baciu: „csak helyi munkaerőt foglalkoztatunk”

Ki tudja, még meddig várat magára a létesítmény befejezése

Tegnap Marossárpatakon barkácsoltak, ma 

Krasznán dolgoznak a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkárságának és a Hello Wood 

alkotócsoportnak a munkatársai, akiknek célja a helyi 

közösség bevonásával megszépíteni egy-egy külho-

ni települést. Teszik mindezt a 2018-as esztendőre 

meghirdetett Külhoni magyar családok éve nevű 

program keretében. Korábban a felvidéki Búcson, 

majd a kárpátaljai Ráton dolgoztak a közösségépítők.
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FIZETETT HIRDETÉS

Iskolák és vállalkozók párbeszéde

Egy műszaki szakértői véle-
mény szerint 16 és fél millió lejre 
lenne még szükség a marosvá-
sárhelyi fedett műjégpálya befe-
jezéséhez, miután eddig 7 és fél 
millió eurót fektettek be az épü-
letbe, közölte az Agerpresnek 
az ifjúsági és sportminisztéri-
um Ioan Cristian Chirteş libe-
rális párti szenátornak adott 
válaszában. A Maros Megyei 
Sportgála keretében, tavaly de-
cemberben Marius Dunca volt 
ifjúsági és sportminiszter azt 
nyilatkozta, a műjégpálya befe-
jezése abszolút prioritás a mi-
nisztérium számára, ugyanis ez 
az egyetlen ilyen jellegű, folya-
matban lévő beruházás orszá-
gos  szinten.

Marosvásárhely helyi taná-
csa elfogadott egy határozatot, 
amelynek értelmében átvenné a 
városi önkormányzat a jégpályát, 
azzal a feltétellel, hogy a minisz-
térium vegye át a munkálatokat, 
és bocsássa a polgármesteri hi-
vatal rendelkezésére az elvég-
zett munkálatok leltárát.

A fedett műjégpálya építését 
már tíz éve, 2008-ban kezdte el 
a szaktárca, és bár közel kilenc-
ven százalékban elkészült, már 
évek óta állnak a munkálatok. Az 
elmúlt évek alatt több parlamenti 
képviselő, polgármester, illetve je-
lölt, sportminiszter és dúsgazdag 
üzletember tett ígéretet az építke-
zés befejezésére, azonban mind-
máig nem történt semmi. 

További milliók a jégcsarnokra




