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B Í R Ó  B L A N K A

A magyarellenes megnyil-
vánulásairól ismert, Ioan 
Lăcătușu által vezetett 

fórum közleménye szerint Romá-
niában minden intézményes és 
törvényes keret adott, hogy a ki-
sebbségek megőrizzék nyelvi, kul-
turális és vallási identitásukat, és 
mivel a magyarokra „jellemzőek” 
az etnikai alapon szerveződő poli-
tikai szervezetek és az etnikai ala-
pú szavazás, a három megyében 
csak magyarok kerülnek a helyi 
közigazgatás élére. Szerintük ez 
eltorzítja a valóságot, és „olyan 
enklávé jön létre”, amely ellenke-
zik a romániai és az európai uniós 
törvényekkel.

Felsorolt sérelmek

A közleményben hosszasan sorol-
ják „sérelmeiket”. Nehezményezik, 
hogy az önkormányzatokban csak 
magyarul zajlanak a tanácsülések; 
panaszként tálalják, hogy az okta-
tásban, közigazgatásban, sajtóban 
„elterjedt a magyar nyelv”, rádiók, 
televíziók működnek magyarul, 
akárcsak teljes intézményi rend-
szerek, múzeumok, színházak, és 
tanulmányi központok, ahol ma-

gyarországi hatóságok szerveznek 
kizárólag magyar nyelvű rendezvé-
nyeket a térség jövőjéről tanácskoz-
va; emellett utcákat neveznek el „fa-
siszta” magyar személyiségekről, 
emlékműveket emelnek.

Magyarnyelv-használat 
a románok rovására

A románok civil fóruma úgy fogal-
maz, hogy a magyar nyelv haszná-
lata a román rovására történik. A 

közleményben felszólítják a magyar 
közösség vezetőit és a véleményfor-
málókat, hogy ismerjék el: Románia 
maradéktalanul teljesítette a „túl 
nagylelkű” Gyulafehérvári nyilat-
kozatban foglaltakat és a nemzetkö-
zi vállalásokat is. Emellett ne nép-
szerűsítsék a románellenességet, 
és „hagyják” a magyar gyerekeket 
románul tanulni. Kiemelik: meg kell 
érteni, hogy a románok soha nem 
fogják támogatni a „hamis és mes-
terséges” autonómiát, mert a ma-

gyaroknak amúgy is minden joguk 
megvan, másrészt a bécsi döntés 
utáni időszak is „bebizonyította”, 
hogy önrendelkezés esetén a térség-
ben élő románoknak „semmi esé-
lyük nem lenne”.

„Elnyomják a románokat”
Románok fóruma: a magyaroknak sokkal jobb
• A Kovászna, Har-
gita és Maros Me-
gyei Románok Civil 
Fóruma többoldalas 
közleményt adott 
ki, amelyben azt 
részletezik, hogy a 
romániai magyarok-
nak „minden jogot” 
szavatol az állam, 
miközben a három, 
magyar többségű 
megyében „elnyom-
ják a románokat”. 

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Nagyon sok munkaközvetítő 
ügynökség kínál szezonális 
munkalehetőségeket Erdély-

ben, főként a tavaszi-nyári időszak-
ban, azonban Hollandiában a munka 
télen sem áll meg, rendkívül széles 
a palettája azoknak a feladatoknak, 
amelyekre a téli időszakban is szük-
ségeltetnek munkások, így a Holland 
Contracting  egész évben kínál újabb 
és újabb munkákat azok számára, 
akik külföldi munkalehetőség után 
kutatnak. Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyi időbe telik az üvegházak ki-
takarítása, karbantartása, a tavaszi 
munkálatok előkészítése, de a virág-
kertészetekben is akad bőven olyan 
munka, amelyeket a téli időszakban 
kell ellátni, és bizony ezekhez is mind 
mind munkaerőre van szükség. Jelen-
leg virágkertészetben tevékenykedő 
munkásokat keresnek, akik virággon-
dozással, ültetéssel, válogatással és 
csomagolással foglalkozhatnak. Mint 
általában a mezőgazdasági munkála-

tokhoz, itt is fontos, hogy a jelentke-
zők fi zikai munkát tudjanak végezni, 
angol nyelvű ismeretekre is szükség 
van, hiszen a téli munkálatok során 
kisebb csoportokban dolgoznak a 
munkások, több apró feladatot kell 
elvégezniük, így fontos, hogy a mun-
kások megértsék a rájuk bízott felada-
tokat, ugyanakkor előnyt jelent, ha a 
munkavállaló gépjárművezetői-enge-
déllyel is rendelkezik.

Elégedett munkások,
elégedett ügyfelek!

Az elmúlt egy évben számos Kovász-
na, Hargita és Maros megyei mun-
kásnak sikerült állást biztosítaniuk 
a mezőgazdaság vagy virágkertészet 
különböző területein, mostanra pe-
dig eljutottak odáig, hogy nagyon 
sok személy azért fordul a Holland 
Contractinghoz, mert rokonától, 
barátjától, ismerősétől azt hallotta, 
hogy egy megbízható, igényes és 

komoly vállalkozásról van szó, ahol 
betartják azt, amit ígértek. „Ez az 
egyik erényünk, amelyre rendkívül 
büszkék vagyunk. Közvetítőként 

számukra egyik legfontosabb szem-
pont mindkét fél elégedettsége és a 
hosszú távú kapcsolatok kialakítása. 
Éppen ezért itt ingyenes az iratkozás, 

kiutazás után pedig gondoskodnak 
a szállásról és egészségügyi biztosí-
tásról, a román és magyar nyelven 
egyaránt beszélő konzultánsok Hol-
landiában folyamatosan segítenek 
a munkásoknak problémáik, kéré-
seik megoldásában” – nyilatkozta a 
Holland Contracting  munkatársa. 
A munkaközvetítő iroda ügyfelei, a 
holland munkaadók számos alka-
lommal jelezték, hogy számítanak 
az erdélyi munkásokra. Elmondásuk 
szerint az innen érkező munkások je-
lentős része megbízható, szorgalmas, 
kifogástalan munkát végez, ameny-
nyiben teljes mértékben megismeri a 
feladatkörét.

A Holland Contracting  magyar 
nyelven beszélő képviselői minden 
érdeklődőt örömmel fogadnak Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai utca 1/A. 
szám alatt, illetve lehet jelentkezni 
a 0770-764901-es telefonszámon 
vagy a www.hollandcontracting.ro  
weboldalon is.  (X)

A Holland Contractinggal télen sem áll meg a munka!




