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• RÖVIDEN
Jól jön a támogatás
A jövedelemadó két százaléka a
helyi és megyei önkormányzatok által működtetett színházak, bábszínházak, operák
és filharmóniák fenntartását
fogja szolgálni. Erről döntött
az RMDSZ javaslatára szerdai
ülésén a kormány – jelentette be
Cseke Attila fejlesztési miniszter. A szaktárcavezető elmondta:
az állami színházak, bábszínházak, filharmóniák költségeit
kormányzati finanszírozásból
fedezik, aránytalan, hogy a
megyei és helyi önkormányzatok alárendeltségében lévő
intézmények nem részesülnek
támogatásban. „Finanszírozási
gondokkal küzd sok értékes magyar színház, ezt a gondot most
orvosoltuk, biztosítjuk a szükséges támogatást” – hangsúlyozta
az RMDSZ-es miniszter. Cseke
Attila rámutatott, az összesen
134 millió lejes támogatásból
olyan erdélyi magyar színházak
részesülnek, mint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
(1 114 000 lej), a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház
(496 000 lej), a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
(735 000 lej), a csíkszeredai
Csíki Játékszín (1 193 000 lej)
vagy a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulata
(1 889 000 lej).

Cîțu maximálná
az energiaárakat

#vándorgyűlés #tudás #energiaárak

Lesz mit megbeszélni
Közgazdász vándorgyűlést tartanak Csíkszeredában
• Két év után ismét Csíkszereda ad otthont a Románi-

ai Magyar Közgazdász Társaság legjelentősebb éves
szakmai rendezvényének, az idén jubileumi kiadásához érkezett XXX. Közgazdász Vándorgyűlésnek. A
szakmai fórumon a közgazdaság terén jártas szakemberek több témapontot is érinteni fognak.
KORPOS ATTILA

A

gyar nemzeti bankok megközelítéséről fognak beszélni. Juhász-Borsa
Orsolya társalelnök kitért a gyűlés

egyik fő témájára is. „A rendszerváltás után alapított magánvállalkozások most érnek el abba a szakaszba,
hogy átadják a vezetést a következő
generációnak. A folyamatról szakemberekkel kutatásokat, ajánlásokat mutatunk be” – tudatta.
A fórumon szó lesz még a világjárvány hatásairól, az infl ációról,
környezetkímélő technológiákról
és az önkormányzatok pénzügyi
hátteréről is, szakemberek pedig

z október 8–10. között zajló, megnevezése szerint Új
egyensúly – 30 év – múlt és jövő tematikájú vándorgyűlés részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be
a szervezők a csíkszeredai városházán. Gyerkó László, az RMKT elnöke
szerint színvonalas szakmai rendezvényről van szó, 150 fős részvétellel.
„A mi szerepünk az, hogy a
gazdaság és a szakma iránt érdeklődőket összefogjuk, tapasztalatot
cseréljünk és véleményt formáljunk ebben a témakörben, amelyben jelenleg háromszáz tagot
számlálunk” – jelezte a tevékenységi körüket. Mint
mondta, tíz szakmai szervezetük van Erdély-szerte,
továbbá a fiatal nemzedék
gazdasági kérdésekbe való
bevonását is elkezdték. „Középiskolai versenyt szervezünk, a
Vállalkozói Iskola által pedig pár
éves vállalkozások mentorálását
vállaljuk fel” – mutatott rá.

a Budapesti Corvinus Egyetemről,
illetve a Babeș–Bolyai Tudományegyetemről is érkeznek majd.
Korodi Attila csíkszeredai polgármester úgy értékelte, az önkormányzat életében is egy éve
jelen vannak a gazdaságfejlesztési
szempontok, ennek apropóján jött
létre a városházán is egy ilyen irányultságú iroda.
Csíkszereda ad otthont a XXX.
Közgazdász Vándorgyűlésnek

▾ FOTÓ: VERES NÁNDOR

A kétnapos gyűlésről
Gergely László Zoltán RMKT-alelnök
a kétnapos fórumról ejtett szót. A
plenáris előadások keretében a jelen
gazdasági helyzetet fogják elemezni, az előadók a román, illetve a ma-

Önkénteseket képeznek – jól jöhet az így szerzett tudás
• A Maros Megyei Múzeum, partnerségben a marosvá-

sárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmel egy új, nem formális oktatási projektet indított el októberben: a Maros Megyei Múzeum
Önkéntes Programját. A program célja, hogy a múzeumi
tevékenység keretén belül együttműködési kapcsolatokat alakítson ki és bevonja az egyetemi diákokat a
szakirányú, szakmai és személyes képzésbe.
ANTAL ERIKA

A

z önkéntességi programra
azoknak a 16 évnél idősebb tanulóknak, egyetemi hallgatóknak,
illetve felnőtteknek a jelentkezését
várják, akiket érdekel a történelem,
régészet, muzeológia, irodalom,
antropológia, néprajz, filozófia, művészet és természettudományok,
illetve akik a turizmus és kulturális

marketing terén tevékenykednek
vagy szeretnének tevékenykedni. A
programról minden kedden 12 és 14
óra között tájékoztatják a jelentkezőket a múzeum Mărăști utca 8A szám
alatti székhelyén.

Elméleti és gyakorlati képzés
A képzés a kiválasztott önkéntesek
számára novemberben kezdődik, és
januárig tart. Ahogy Liliana Lirca
muzeológus, a múzeum szóvivője a

Székelyhonnak elmondta, a szabad
oktatási műhelyek keretében szervezett ingyenes elméleti képzést
2022. február és szeptember között a
gyakorlati tudnivalók megszerzése
követi.
A múzeum önkéntességi programja a fiatalok számára lehetőséget
nyújt, hogy megtanulják mindazt,
amit egy kulturális intézményben,
egy múzeumban az önkéntesnek
tudnia kell. A befogadó intézmény
bizonylatot ad a megszerzett kompetenciákról – hangsúlyozta Liliana
Lirca, hozzátéve, hogy az önkéntességi szerződésbe foglalt minimális önkéntességi idő lejárta és a
gyakorlati tapasztalat megszerzése
után a múzeum önkéntesei részt vehetnek majd kulturális és múzeumi
események szervezésében, fordítói
és tolmácsi munkát végezhetnek,
elhelyezkedhetnek a turizmusban,
multimédiában, reklámszakmában,

és helyi, nemzeti vagy nemzetközi
felsőoktatási intézményekben folytathatnak tanulmányokat.
A muzeológus érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy november
1-jén szerződést kötnek a jelentkezőkkel, akikkel heti rendszerességgel találkoznak,
a képzéseket román és
magyar nyelven tartják. Az
önkéntességi szerződést
a múzeum önkénteseinek
nyilvántartásában iktatják.
Szerződéskötéskor
egy személyi lapot is kiállítanak, amely tartalmazni
fogja a választott részlegen vállalt
feladatokat, valamint a feltüntetett
feladatkörök szerinti munkavédelmi
és vészhelyzeti tudnivalókat is. Minden önkéntes egy önkéntesigazolást
kap, valamint egy fényképpel ellátott igazolványt, amellyel beléphet a
múzeum területére.

önkéntesképzés

A Nemzeti Liberális Párt és a
kormány támogatja az energiaárak maximálását – jelentette
be a szerda esti kormányülést
követően az ügyvivő miniszterelnök. Az alakulat elnöki
tisztségét betöltő Florin Cîţu
azt mondta, az energiaárak
korlátozásával kapcsolatos
konkrét döntést a politikai
válság megszűnte utáni első
kormány ülésen hozzák meg.
„Figyelmeztetem a vállalatokat, amelyek a következő
időszakban kihasználnák ezt
a bejelentést, hogy a jelenlegi
szinten fogjuk maximálni az
energiaárakat” – fogalmazott.
Korábban a kormányfő elvetette
annak lehetőségét, hogy felső
határt szabjon a gáz árának.
Akkor az uniós rendelkezésekre
hivatkozva nem tartotta lehetségesnek, hogy felső határt
szabjanak az energiaáraknak.
Hétfői ülésén – egy nappal a
bukását eredményező bizalmatlansági indítvány megszavazása előtt – ugyanakkor sürgősségi rendeletet fogadott el a
kormány, amely szerint állami
támogatással ellensúlyozzák az
áram és a földgáz drágulását a
lakossági fogyasztók számára.
Az árkompenzáció 5,2 millió
háztartási áramfogyasztót (a
lakosság 55 százalékát), illetve
2,2 millió háztartási földgázfogyasztót (a hálózatba kötött
3,6 millió háztartás csaknem
kétharmadát) érinti. (R. Sz.)
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