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&RQIHULQƍD�&DVWHO�vQ�7UDQVLOYDQLD��FDUH�D�DYXW�ORF�vQ����QRLHPEULH�OD�8QLYHUVLWDWHD�6DSLHQWLD��D�vQFHSXW�FX
SUH]HQWDUHD�GRFXPHQWDUXOXL�ZHE�+LVWRU\�LV�2XU�6WRU\��'RFXPHQWDUXO�FRQWXUHD]`�VLWXDƍLD�FDVWHOHORU�GLQ
7UDQVLOYDQLD�SULQ�SRYHVWHD�D�WUHL�DVWIHO�GH�FO`GLUL�¢�%HWKOHQ�GLQ�%DKQHD��5KpGH\�GLQ�6kQJHRUJLX�GH�3`GXUH�ƋL
$SDIL�GLQ�'XEU`YHQL�¢�ƋL�LQWHUYLXUL�FX�SURSULHWDUL�GH�FDVWHOH��H[SHUƍL��DGPLQLVWUDWRUL�

·Q�FDGUXO�GRFXPHQWDUXOXL�ZHE�XWLOL]DWRUXO�SRDWH�XUP`UL�ILOPXO�SULQFLSDO�vQ�ULWPXO�SURSULX�ƋL�SRDWH�FLWL�GHVSUH
SHULRDGH�LVWRULFH��SHUVRQDMH�GLQ�ILOP��SRDWH�DIOD�PDL�PXOWH�GHVSUH�FDVWHOHOH�FDUH�DSDU�vQ�ILOP�ƋL�GHVSUH�SHUVRQDMH
FDUH�DX�OHJ`WXU`�FX�DFHVWHD��3RYHVWHD�FHORU�WUHL�FDVWHOH�PHQƍLRQDWH�SRDWH�IL�FXQRVFXW`�ƋL�SULQ�WXUXUL�YLUWXDOH��'
FDUH�LQFOXG�YLGHRXUL�ƋL�LPDJLQL�

+LVWRU\�LV�2XU�6WRU\�SRDWH�IL�DFFHVDW�vQ�YHUVLXQH�GHVNWRS�OD�DGUHVD�KWWS���KLVWRU\LVRXUVWRU\�UR��)LOPHOH�DX�IRVW
UHJL]DWH�GH�)HOPpUL�&HFtOLD��FRQFHSWXO�ƋL�VFHQDULXO�OH�DSDUƍLQH�OXL�%DOi]VL�3iO�³JQHV��)HOPpUL�&HFtOLD�ƋL�3RUFVDOPL
%DOi]V��SODWIRUPD�ZHE�D�IRVW�FRRUGRQDW`�GH�)�O|S�/yUiQG��LDU�LGHQWLWDWHD�YL]XDO`�GH�3RUFVDOPL�%DOi]V�

°$P�DOHV�DFHVWH�WUHL�FDVWHOH�SHQWUX�F`�JHRJUDILF�VXQW�DSURDSH�XQXO�GH�FHO`ODOW��WRDWH�VXQW�FO`GLUL�PLQXQDWH�ƋL
YDORURDVH��vQV`�LVWRULD��VWLOXO��WUHFXWXO�ƋL�SUH]HQWXO�ORU�VXQW�IRDUWH�GLIHULWH��3ULQ�SUH]HQWDUHD�ORU�ƋL�SULQ�IRUPDWXO�GH
GRFXPHQWDU�ZHE�LQWHUDFWLY�SXWHP�YRUEL�GHVSUH�VXELHFWXO�FRPSOH[�DO�FDVWHOHORU�WUDQVLOY`QHQH��(VWH�IRDUWH�JUHX�FD
RDPHQLL�V`�vQƍHOHDJ`�FH�vQVHDPQ`�VLWXDƍLD�FDVWHOHORU�ƋL�PRQXPHQWHORU�GLQ�7UDQVLOYDQLD��FkW�GH�PXOWH�WUHEXLH�V`�VH
vQWkPSOH�SHQWUX�FD�DFHVWH�FO`GLUL�V`�IDF`�SDUWH�GLQ�SUH]HQWXO�QRVWUX��V`�OH�SXWHP�IRORVL�ƋL�V`�ILH�vQ�IRORVXO
FRPXQLW`ƍLORU��'LQ�DFHVW�PRWLY�DP�DOHV�R�IRUP`�vQ�FDUH�DUWLƋWL�VSXQ�DFHVWH�SRYHƋWL��DƋD�FXP�OH�Y`G�HL¥��VSXQH
%DOi]VL�3iO�³JQHV��GLUHFWRU�H[HFXWLY�*UXSXO�3217��SURGXF`WRU�+LVWRU\�LV�2XU�6WRU\�

/D�&RQIHULQƍD�&DVWHO�vQ�7UDQVLOYDQLD�ƋL�vQ�GRFXPHQWDUXO�ZHE�LQWHUDFWLY�+LVWRU\�LV�2XU�6WRU\�DX�IRVW�DERUGDWH
VXELHFWH�SUHFXP�UHYLWDOL]DUHD��UHSXQHUHD�vQ�FLUFXLWXO�FXOWXUDO��WXULVWLF�D�XQXL�FDVWHO�ƋL�SURYRF`ULOH�DFHVWRU�SURFHVH�
GDU�ƋL�SRVLELOLW`ƍLOH�SH�FDUH�OH�DX�D]L��vQ�5RPkQLD��SURSULHWDULL�GH�FDVWHOH�ƋL�FRODERU`ULOH�QHFHVDUH�SHQWUX
UHYLWDOL]DUHD�XQXL�FDVWHO��ƋL�LPSRUWDQƍD�FRQDFHORU�ƋL�FDVWHOHORU�WUDQVLOY`QHQH�

&RQIHULQƍD�D�LQFOXV�ƋL�R�GLVFXƍLH�FX�SURSULHWDUL�GH�FDVWHOH�FDUH�D�DERUGDW�vQWUHE`UL�SUHFXP��FDUH�SRDWH�IL�IXQFƍLD
XQXL�FDVWHO�D]L"�FH�L�D�PRWLYDW�V`�ƋL�DVXPH�SURSULHWDWHD�XQ�FDVWHO"�FXP�VH�SRDWH�VXVƍLQH�XQ�FDVWHO�vQ�����"

http://historyisourstory.ro/
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1DJ\�.HPpQ\�*p]D��SURSULHWDUXO�FDVWHOXOXL�.HPpQ\�GLQ�%UkQFRYHQHƋWL��HVWH�GH�S`UHUH�F`�DVW`]L�XQ�FDVWHO�SRDWH
RIHUL�VSDƍLX�SHQWUX�R�PXOƍLPH�GH�HYHQLPHQWH�¢�VSHFWDFROH��FRQFHUWH��VHUL�GH�GDQV�SRSXODU��'HVSUH�VXVƍLQHUHD�XQXL
FDVWHO�6]DEy�7HNOD��SURSULHWDUD�FDVWHOXOXL�8UPiQF]\�GLQ�7RSOLƍD��D�VSXV�F`�HVWH�R�FKHVWLXQH�SH�PDL�PXOWH�SDOLHUH�
SH�GH�R�SDUWH�vQFHDUF`�V`�UHDOL]H]H�DFHVW�OXFUX�vPSUHXQ`�FX�FRPXQLWDWHD��SH�GH�DOW`�SDUWH�DUH�R�ILUP`�GH
RUJDQL]DUH�HYHQLPHQWH�SULQ�FDUH�SRDWH�UHDOL]D�HYHQLPHQWH�vQ�MXUXO�FDVWHOXOXL�

¤2DPHQLL�DX�YHQLW�GH�PXOWH�RUL�GLQ�SURSULH�LQLƍLDWLY`�OD�FDVWHO�VSXQkQG�F`�GRUHVF�V`�RUJDQL]H]H�FHYD¥��D�SRYHVWLW
7HOHNL�7LERU��ILXO�OXL�7HOHNL�.iOPiQ��SURSULHWDUXO�FDVWHOXOXL�GLQ�*RUQHƋWL��+RUYiWK�7KROG\�3pWHU��SURSULHWDUXO
FDVWHOXOXL�*\XOD\�)HUHQF]�GLQ�0LQWLD��D�UHODWDW�F`�UHFHQW�D�IRVW�F`XWDW�SHQWUX�WXUQDUHD�XQXL�ILOP�OD�FDVWHO�

/D�GLVFXƍLD�&DVWHOH�ƋL�FRPXQLW`ƍL��FDUH�D�XUPDW�vQ�FDGUXO�FRQIHULQƍHL��H[SHUƍLL�LQYLWDƍL�DX�YRUELW�GHVSUH�VLWXDƍLD
FDVWHOHORU�WUDQVLOY`QHQH�GLQ�SHUVSHFWLYD�ORU��GHVSUH�UHODƍLD�GLQWUH�FDVWHOH�ƋL�FRPXQLW`ƍL��FXP�VH�SRDWH�WHPDWL]D
SURWHFƍLD�PRQXPHQWHORU�vQ�FRQWH[WXO�vQ�FDUH�vQ�PXOWH�ORFXUL�H[LVW`�OLSVXUL�GH�LQIUDVWUXFWXU`�FDUH�VXQW�FRQVLGHUDWH
PXOW�PDL�JUDYH�

1DJ\�(JRQ��GLUHFWRUXO�'HSDUWDPHQWXOXL�GH�*HRJUDILH�DO�/LQLHL�0DJKLDUH�DO�8QLYHUVLW`ƍLL�%DEHƋ�%RO\DL��D�VSXV�F`�ƋL
vQ�DOWH�ƍ`UL�H[LVW`�JUHXW`ƍL�vQ�OHJ`WXU`�FX�FDVWHOHOH��ƋL�FkWHRGDW`�VROXƍLL�UDGLFDOH�HFRQRPLFH�SRW�IL�GH�DMXWRU��,VWRULFXO
GH�DUW`�.RYiFV�=VROW�D�IRVW�GH�S`UHUH�F`�DFROR�XQGH�VWDWXO�DUH�R�YL]LXQH�SH�WHUPHQ�OXQJ��VH�SRDWH�IDFH�FHYD�FX
FDVWHOHOH��([SHUWXO�D�SUHFL]DW�IDSWXO�F`�LQWHUYHQƍLL�GH�XUJHQƍ`�VXQW�DEVROXW�QHFHVDUH�¢�QX�WUHEXLH�UHQRYDW�WRWXO
GHRGDW`��GDU�DU�WUHEXL�UHDOL]DWH�DFHOH�OXFU`UL�FDUH�SHUPLW�FRQVHUYDUHD�FO`GLULL��FD�SHVWH����GH�DQL�V`�QH�SXWHP
JkQGL�OD�FH�DP�SXWHD�IDFH�FX�HD��(WQRJUDIXO�6]DEy�³USiG�7|K|W|P�D�VSXV�F`�DFHVWH�FO`GLUL�SRW�MXFD�XQ�URO
LPSRUWDQW�vQ�DWHQXDUHD�FUL]HORU�FRPXQLWDUH�GLQ�]RQHOH�UXUDOH�ƋL�vQ�S`VWUDUHD�LGHQWLW`ƍLL�ORFDOH�

·Q�FDGUXO�FRQIHULQƍHL�DX�IRVW�RIHULWH�ƋL�H[HPSOH�EXQH�GH�UHYLWDOL]DUH�D�XQRU�FDVWHOH��&DVWHOXO�.iOQRN\�GLQ
0LFORƋRDUD�D�IRVW�SUH]HQWDW�GH�F`WUH�PX]HRJUDID�/DNDWRV�&VLOOD��FO`GLUHD�UHFHQW�UHQRYDW`�J`]GXLHƋWH�0X]HXO�9LHƍLL
7UDQVLOY`QHQH��GDU�HVWH�XQ�ORF�SRWULYLW�ƋL�SHQWUX�RUJDQL]DUHD�XQRU�HYHQLPHQWH�SULYDWH��%HUNL�7tPHD��GLUHFWRU�GH
SURJUDPH�OD�)XQGDƍLD�7UDQV\OYDQLD�7UXVW��D�YRUELW�GHVSUH�SURFHVXO�GH�UHVWDXUDUH�D�FDVWHOXOXL�%iQII\�GLQ�%RQƍLGD�ƋL
GHVSUH�HYHQLPHQWHOH�RUJDQL]DWH�OD�FDVWHO�

5DOXFD�%`UEXOHVFX�ƋL�,ULQD�/HFD��GLQ�SDUWHD�,QVWLWXWXOXL�1DƍLRQDO�DO�3DWULPRQLXOXL��DX�SUH]HQWDW�SURLHFWXO
,112&$67/(��FDUH�vƋL�SURSXQH�V`�LGHQWLILFH�PRGDOLW`ƍLOH�YLDELOH�GH�UHYLWDOL]DUH�D�FDVWHOHORU��FRQDFHORU�DVFXQVH
SULQ�DGRSWDUHD�XQRU�SROLWLFL�FDUH�V`�FDSDFLWH]H�DFWRULL�ORFDOL��LQYHVWLWRULL�SULYDƍL�YL�FDUH�V`�vQFXUDMH]H�SDUWHQHULDWHOH
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��&RPXQLFDWH�GH�SUHV`

LQWHU�VHFWRULDOH��3DUWHQHULL�SURLHFWXOXL�VXQW�,QVWLWXWXOXL�1DƍLRQDO�DO�3DWULPRQLXOXL��8QLYHUVLWDWHD�GLQ�*KHQW��%HOJLD��
*XYHUQXO�UHJLRQDO�DO�([WUHPDGXUD��6SDQLD���1DWLRQDO�7UXVW��0DUHD�%ULWDQLH��ƋL�3URYLQFLD�*HOGHUODQG��2ODQGD��

!!0DL�PXOWH�IRWRJUDILL�GH�OD�FRQIHULQƍ`

/D�GLVFXƍLD�,QWHUGLVFLSOLQDULWDWH�vQ�SUDFWLF`��,O\pV�6]DEROFV��GLUHFWRU�H[HFXWLY�5HJLR�&RQVXOW�ƋL�DUKLWHFWXO�*XWWPDQQ
6]DEROFV�DX�YRUELW�GHVSUH�FkQG�ƋL�FXP�DU�WUHEXL�UHYLWDOL]DW�XQ�PRQXPHQW�ƋL�FXP�VH�UHDOL]HD]`�DFHVW�OXFUX��,O\pV�D
IRVW�GH�S`UHUH�F`�UHYLWDOL]DUH�SRDWH�H[LVWD�DWXQFL�FkQG�H[LVW`�GHMD�YLDƍ`�vQ�FO`GLUHD�PRQXPHQW��'H�DVHPHQHD�
SURFHVXO�GH�UHYLWDOL]DUH�HVWH�FRRUGRQDW��vQ�FD]XUL�LGHDOH��GH�F`WUH�R�VLQJXU`�HFKLS`��LDU�OD�vQFHSHUHD�OXFU`ULORU�VH
ƋWLH�GHMD�FH�VH�GRUHƋWH�D�UHDOL]D�vQ�XUPD�OXL��*XWWPDQQ�D�GDW�XQ�H[HPSOX�EXQ�GH�FRODERUDUH��&DVD�/LEHUW`ƍLL
5HOLJLRDVH�GLQ�&OXM�1DSRFD��DGPLQLVWUDW`�GH�%LVHULFD�8QLWDULDQ`��XQGH�SURSULHWDUXO�D�ƋWLXW�F`�GRUHƋWH�R�IXQFƍLH
FRPXQLWDU`��HFKLSD�D�UHDOL]DW�R�FRQVWUXFƍLH�HFRQRPLF`�FDUH�IXQFƍLRQHD]`�ƋL�DX�H[LVWDW�H[SHUƍL�vQ�FDGUXO�%LVHULFLL
8QLWDULHQH�

'RFXPHQWDUXO�ZHE�LQWHUDFWLY�+LVWRU\�LV�2XU�6WRU\�D�IRVW�FRILQDQƍDW�GH�F`WUH�$GPLQLVWUDƍLD�)RQGXOXL�&XOWXUDO
1DƍLRQDO��&RQIHULQƍD�&DVWHO�vQ�7UDQVLOYDQLD�D�IRVW�RUJDQL]DW`�GH�F`WUH�*UXSXO�3217��FRRUGRQDWRUXO�SURJUDPXOXL
&DVWHO�vQ�7UDQVLOYDQLD��vQ�SDUWHQHULDW�FX�'HSDUWDPHQWXO�SHQWUX�5HODƍLL�,QWHUHWQLFH�

)RWRJUDILL�GH��6HEuN�%RWRQG

<RXU�HPDLO�DGGUHVV�ZLOO�QRW�EH�SXEOLVKHG��5HTXLUHG�ILHOGV�DUH�PDUNHG�

1DPH�

� �6KDUH�YLD

http://ro.pontgroup.org/category/comunicat-de-presa/
https://www.facebook.com/pg/castelintransilvania/photos/?tab=album&album_id=2700059693349920
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http://ro.pontgroup.org/2019/09/
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http://ro.pontgroup.org/2019/03/
http://ro.pontgroup.org/2019/02/
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H e /C l a /INP: Castelele, conacele și domeniile istorice pot atrage inovare și turism pe Valea Mureșului

Urmareste

� �Modi că dimensiunea fontului: 2Pla

Castelele, conacele și domeniile istorice mureșene au un potenţial foarte mare să devină catalizatori pentru inovare și turism pe Valea Mureșului, însă pentru acest
lucru este nevoie de o viziune comună, cooperare regională, implicarea comunităţilor și sprijinul politic, susţine Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), ca o
concluzie a dezbaterii din cadrul Proiectului INNOCASTLE, organizată în judeţul Mureș.

"În pregătirea dezbaterii, o echipă interdisciplinară de specialiști din cadrul INP a analizat în teren 47 de castele, conace și domenii istorice din judeţul Mureș, atât
clădiri incluse în Lista Monumentelor Istorice, cât și clădiri neclasate. Dintre acestea, pentru o parte semni cativă se caută în prezent soluţii de revitalizare.
Castelele, conacele și domeniile istorice au un potenţial enorm de a deveni catalizatori pentru inovare și turism pe valea Mureșului, însă acest lucru nu se va
întâmpla de la sine. O viziune comună, cooperarea regională, implicarea comunităţilor și sprijinul politic sunt esenţiale, așa cum a reieșit din dezbatere (...)
Evenimentul face parte din acţiunile proiectului INNOCASTLE, un proiect european pe care Institutul Naţional al Patrimoniului îl coordonează alături de 4 parteneri
internaţionali. Prin INNOCASTLE, INP urmărește  îmbunătăţirea instrumentului de nanţare Programul Operaţional Regional, obiectivul 5.1 (Conservarea, protecţia,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural) și a altor politici conexe protejării patrimoniului construit", a precizat Institutul Naţional al Patrimoniului,
într-un comunicat de presă.

Institutul Naţional al Patrimoniului și Consiliul Judeţean Mureș au organizat, în această săptămână, un eveniment dedicat castelelor și conacelor din judeţul Mureș,
care a urmărit dezbaterea politicilor publice ce vizează reședinţele elitelor istorice, precum și administrarea, protejarea și promovarea acestora.

Potrivit INP, în cadrul proiectului a fost organizată o întâlnire cu actorii regionali pentru a discuta posibilităţile de dezvoltare a unei strategii dedicate valorizării și
promovării castelelor de pe valea Mureșului, în contextul unei strategii mai largi dedicate acestei regiuni.

Evenimentul a reunit 45 de participanţi - autorităţi și instituţii regionale, judeţene și locale precum Consiliile Judeţene Mureș, Alba și Harghita, Prefectura Mureș,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, reprezentanţii ai primăriilor din judeţul Mureș și ai Apelor Române, specialiști în protecţia patrimoniului, reprezentanţi
ai ONG-urilor, precum și proprietari și administratori de domenii istorice. La eveniment a participat de asemenea o delegaţie a Provinciei Gelderland, Olanda,
parteneri în cadrul proiectului Innocastle. AGERPRES / (AS - autor: Dorina Matiș, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) 
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ULTIMELE STIRI
pe e 44 de min e

Renault semnalează o potenţială reducere a valorii dividendelor, din cauza înrăutăţirii situaţiei de pe pieţele auto globale

pe e 38 de min e

Germania: Procentul de electricitate obţinută din surse regenerabile a atins un nivel record

pe e 36 de min e

PICCJ: Dosarul privind intervenţia pompierilor la Colectiv - trimis la Parchetul Militar

pe e 35 de min e

Constanţa: Concurs de fotografii organizat de municipalitate referitor la realizarea unui calendar pentru anul 2020

pe e 28 de min e

Olt: Aproape o jumătate de kilogram de aur, confiscat de poliţiștii de frontieră, iar deţinătorul bijuteriilor, amendat
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Orban: Vom discuta individual și cu parlamentarii de la Pro România pentru asigurarea cvorumului
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Orban, despre Bogdan Gheorghiu: Un om care a fondat o televiziune și care înţelege cultura

pe e 11 min e

Urmașii pacienţilor cu demenţă dezvoltă boala mai devreme decât mamele sau taţii lor (studiu)

pe e 8 min e

Preţul gazelor pentru consumatorii casnici ar putea crește cu circa 10% de la 1 aprilie 2020

pe e 4 min e

Platforma Scarabeo 9 va începe pe 4-5 noiembrie forajul în perimetrul Trident din Marea Neagră, cu o resursă estimată la 30 de miliarde mc
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Ioan-Aurel Pop (noul pre edinte al Academiei): Numele de România trebuie să ajungă din nou pe buzele tuturor
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10 comentarii
Pre edintele Academiei, Ioan-Aurel Pop: Româna - în primele 20 de limbi vorbite, printre cele 6.000 - 7.000 de pe planetă

ac  2 a

8 comentarii
Angela Gheorghiu va primi premiul Victoire d'Honneur, la gala Victoires de la Musique Classique
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George Iva cu: Ministerul Culturii este poate cea mai aculturală instituţie pe care am întâlnit-o
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A murit pre edintele Academiei Române
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Bihor: Primul titlu de Centru expoziţional FIAP din ţară, conferit Galeriei 'Euro Foto Art'
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Simion: Academia are o datorie faţă de naţia i cultura română; viitorul pre edinte să ţină o dreaptă cumpănă
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5 comentarii
#CentenarulMariiUniri Ioan-Aurel Pop: Sigla 'România 100' derutează, unii cred că ţara există de numai un secol
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H[LVWă�OLSVXUL�GH�LQIUDVWUXFWXUă�FDUH�VXQW�FRQVLGHUDWH�PXOW�PDL�JUDYH�

1DJ\�(JRQ��GLUHFWRUXO�'HSDUWDPHQWXOXL�GH�*HRJUDILH�DO�/LQLHL�0DJKLDUH�DO�8QLYHUVLWă܊LL�%DEH܈�
%RO\DL��D�VSXV�Fă܈�L�vQ�DOWH܊�ăUL�H[LVWă�JUHXWă܊L�vQ�OHJăWXUă�FX�FDVWHOHOH܈��L�FkWHRGDWă�VROX܊LL�UDGLFDOH
HFRQRPLFH�SRW�IL�GH�DMXWRU��,VWRULFXO�GH�DUWă�.RYiFV�=VROW�D�IRVW�GH�SăUHUH�Fă�DFROR�XQGH�VWDWXO�DUH
R�YL]LXQH�SH�WHUPHQ�OXQJ��VH�SRDWH�IDFH�FHYD�FX�FDVWHOHOH��([SHUWXO�D�SUHFL]DW�IDSWXO�Fă�LQWHUYHQ܊LL
GH�XUJHQ܊ă�VXQW�DEVROXW�QHFHVDUH�±�QX�WUHEXLH�UHQRYDW�WRWXO�GHRGDWă��GDU�DU�WUHEXL�UHDOL]DWH�DFHOH
OXFUăUL�FDUH�SHUPLW�FRQVHUYDUHD�FOăGLULL��FD�SHVWH����GH�DQL�Vă�QH�SXWHP�JkQGL�OD�FH�DP�SXWHD�IDFH
FX�HD��(WQRJUDIXO�6]DEy�ÈUSiG�7|K|W|P�D�VSXV�Fă�DFHVWH�FOăGLUL�SRW�MXFD�XQ�URO�LPSRUWDQW�vQ
DWHQXDUHD�FUL]HORU�FRPXQLWDUH�GLQ�]RQHOH�UXUDOH܈�L�vQ�SăVWUDUHD�LGHQWLWă܊LL�ORFDOH�

ÌQ�FDGUXO�FRQIHULQ܊HL�DX�IRVW�RIHULWH܈�L�H[HPSOH�EXQH�GH�UHYLWDOL]DUH�D�XQRU�FDVWHOH��&DVWHOXO�.iOQRN\
GLQ�0LFOR܈RDUD�D�IRVW�SUH]HQWDW�GH�FăWUH�PX]HRJUDID�/DNDWRV�&VLOOD��FOăGLUHD�UHFHQW�UHQRYDWă
Jă]GXLH܈WH�0X]HXO�9LH܊LL�7UDQVLOYăQHQH��GDU�HVWH�XQ�ORF�SRWULYLW܈�L�SHQWUX�RUJDQL]DUHD�XQRU
HYHQLPHQWH�SULYDWH��%HUNL�7tPHD��GLUHFWRU�GH�SURJUDPH�OD�)XQGD܊LD�7UDQV\OYDQLD�7UXVW��D�YRUELW
GHVSUH�SURFHVXO�GH�UHVWDXUDUH�D�FDVWHOXOXL�%iQII\�GLQ�%RQ܊LGD܈�L�GHVSUH�HYHQLPHQWHOH�RUJDQL]DWH�OD
FDVWHO�

5DOXFD�%ăUEXOHVFX܈�L�,ULQD�/HFD��GLQ�SDUWHD�,QVWLWXWXOXL�1D܊LRQDO�DO�3DWULPRQLXOXL��DX�SUH]HQWDW
SURLHFWXO�,112&$67/(��FDUH�v܈L�SURSXQH�Vă�LGHQWLILFH�PRGDOLWă܊LOH�YLDELOH�GH�UHYLWDOL]DUH�D
FDVWHOHORU��FRQDFHORU�DVFXQVH�SULQ�DGRSWDUHD�XQRU�SROLWLFL�FDUH�Vă�FDSDFLWH]H�DFWRULL�ORFDOL�
LQYHVWLWRULL�SULYD܊L�úL�FDUH�Vă�vQFXUDMH]H�SDUWHQHULDWHOH�LQWHU�VHFWRULDOH��3DUWHQHULL�SURLHFWXOXL�VXQW
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,QVWLWXWXOXL�1D܊LRQDO�DO�3DWULPRQLXOXL��8QLYHUVLWDWHD�GLQ�*KHQW��%HOJLD���*XYHUQXO�UHJLRQDO�DO
([WUHPDGXUD��6SDQLD���1DWLRQDO�7UXVW��0DUHD�%ULWDQLH�܈�L�3URYLQFLD�*HOGHUODQG��2ODQGD��

/D�GLVFX܊LD�,QWHUGLVFLSOLQDULWDWH�vQ�SUDFWLFă��,O\pV�6]DEROFV��GLUHFWRU�H[HFXWLY�5HJLR�&RQVXOW܈�L
DUKLWHFWXO�*XWWPDQQ�6]DEROFV�DX�YRUELW�GHVSUH�FkQG܈�L�FXP�DU�WUHEXL�UHYLWDOL]DW�XQ�PRQXPHQW܈�L
FXP�VH�UHDOL]HD]ă�DFHVW�OXFUX��,O\pV�D�IRVW�GH�SăUHUH�Fă�UHYLWDOL]DUH�SRDWH�H[LVWD�DWXQFL�FkQG�H[LVWă
GHMD�YLD܊ă�vQ�FOăGLUHD�PRQXPHQW��'H�DVHPHQHD��SURFHVXO�GH�UHYLWDOL]DUH�HVWH�FRRUGRQDW��vQ�FD]XUL
LGHDOH��GH�FăWUH�R�VLQJXUă�HFKLSă��LDU�OD�vQFHSHUHD�OXFUăULORU�VH܈�WLH�GHMD�FH�VH�GRUH܈WH�D�UHDOL]D�vQ
XUPD�OXL���*XWWPDQQ�D�GDW�XQ�H[HPSOX�EXQ�GH�FRODERUDUH��&DVD�/LEHUWă܊LL�5HOLJLRDVH�GLQ�&OXM�
1DSRFD��DGPLQLVWUDWă�GH�%LVHULFD�8QLWDULDQă��XQGH�SURSULHWDUXO�D܈�WLXW�Fă�GRUH܈WH�R�IXQF܊LH
FRPXQLWDUă��HFKLSD�D�UHDOL]DW�R�FRQVWUXF܊LH�HFRQRPLFă�FDUH�IXQF܊LRQHD]ă܈�L�DX�H[LVWDW�H[SHU܊L�vQ
FDGUXO�%LVHULFLL�8QLWDULHQH�
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https://citynews.ro/clujenii-de-la-zetta-cloud-pregatesc-masina-de-raspuns-la-intrebari-qam/
https://citynews.ro/judecator-la-fiecare-liceu-din-cluj-avem-consumatori-de-droguri/
https://citynews.ro/tag/castel-in-transilvania/
https://citynews.ro/tag/grupul-pony/
https://citynews.ro/traficanti-de-droguri-prinsi-cu-ajutorul-unui-caine-din-cluj/
https://citynews.ro/traficanti-de-droguri-prinsi-cu-ajutorul-unui-caine-din-cluj/
https://citynews.ro/11-561-de-copii-ajutati-anul-trecut-de-serviciul-alopedi/
https://citynews.ro/11-561-de-copii-ajutati-anul-trecut-de-serviciul-alopedi/
https://citynews.ro/clujenii-si-au-construit-la-finalul-anului-trecut-cu-968-mai-multe-locuinte-fata-de-2018/
https://citynews.ro/clujenii-si-au-construit-la-finalul-anului-trecut-cu-968-mai-multe-locuinte-fata-de-2018/
https://citynews.ro/traficanti-de-droguri-prinsi-cu-ajutorul-unui-caine-din-cluj/
https://citynews.ro/eveniment/
https://citynews.ro/11-561-de-copii-ajutati-anul-trecut-de-serviciul-alopedi/
https://citynews.ro/eveniment/
https://citynews.ro/clujenii-si-au-construit-la-finalul-anului-trecut-cu-968-mai-multe-locuinte-fata-de-2018/
https://citynews.ro/eveniment/
https://citynews.ro/astazi-este-botezul-domnului-sau-boboteaza/
https://citynews.ro/accident-grav-pe-partia-buscat-se-cauta-vinovatul/
https://citynews.ro/foto-interventie-dificila-de-salvare-a-unei-masini-ramase-inzapezite-langa-tarnita/


�������� 6�D�ODQVDW�OD�&OXM�SULPXO�GRFXPHQWDU�ZHE�LQWHUDFWLY�GLQ�7UDQVLOYDQLD��7HPD��FDVWHOHOH�GLQ�UHJLXQH

KWWSV���FLW\QHZV�UR�FDVWHOHOH�GLQ�WUDQVLOYDQLD�VXELHFWXO�SULPXOXL�GRFXPHQWDU�ZHE�LQWHUDFWLY�GLQ�UHJLXQH� ���

(PDLO�Ƌ :HEVLWH

$GUHVD�GH�HPDLO�QX�YD�IL�SXEOLFD��&DPSXULOH�PDUFDWH�FX��VXQW�REOLJDWRULL�

&RPHQWDULX

1XPH

�

$VWă]L�HVWH�%RWH]XO
'RPQXOXL�VDX�%RERWHD]D�
#�����������

$FFLGHQW�JUDY�SH�SkUWLD
%XVFDW��6H�FDXWă�YLQRYDWXO
#�����������

)272��,QWHUYHQ܊LH�GLILFLOă�GH
VDOYDUH�D�XQHL�PD܈LQL�UăPDVH
vQ]ăSH]LWH�OkQJă�7DUQL܊D
#�����������

(9(1,0(17 (9(1,0(17 (9(1,0(17

&RPHQWHD]D
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https://citynews.ro/astazi-este-botezul-domnului-sau-boboteaza/
https://citynews.ro/astazi-este-botezul-domnului-sau-boboteaza/
https://citynews.ro/accident-grav-pe-partia-buscat-se-cauta-vinovatul/
https://citynews.ro/accident-grav-pe-partia-buscat-se-cauta-vinovatul/
https://citynews.ro/foto-interventie-dificila-de-salvare-a-unei-masini-ramase-inzapezite-langa-tarnita/
https://citynews.ro/foto-interventie-dificila-de-salvare-a-unei-masini-ramase-inzapezite-langa-tarnita/
https://citynews.ro/astazi-este-botezul-domnului-sau-boboteaza/
https://citynews.ro/eveniment/
https://citynews.ro/accident-grav-pe-partia-buscat-se-cauta-vinovatul/
https://citynews.ro/eveniment/
https://citynews.ro/foto-interventie-dificila-de-salvare-a-unei-masini-ramase-inzapezite-langa-tarnita/
https://citynews.ro/eveniment/
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https://citynews.ro/
https://www.facebook.com/CityNewsCluj
https://citynews.ro/foto-vladuta-lupau-s-a-maritat-in-secret-frumoasa-cantareata-si-fotbalistul-adi-rus-au-zis-da-de-azi-pentru-totdeauna/
https://citynews.ro/clujenii-sunt-asteptati-in-14-septembrie-la-o-actiune-plina-de-curaj-ecologizarea-completa-a-padurii-faget/
https://citynews.ro/imagini-spectaculoase-cu-autostrada-a3-vezi-in-ce-stadiu-e-viaductul-de-la-suplacu-de-barcau/
https://citynews.ro/instanta-a-pus-pe-pauza-lucrarile-la-autostrada-sebes-turda/
https://citynews.ro/foto-vladuta-lupau-s-a-maritat-in-secret-frumoasa-cantareata-si-fotbalistul-adi-rus-au-zis-da-de-azi-pentru-totdeauna/
https://citynews.ro/clujenii-sunt-asteptati-in-14-septembrie-la-o-actiune-plina-de-curaj-ecologizarea-completa-a-padurii-faget/
https://citynews.ro/imagini-spectaculoase-cu-autostrada-a3-vezi-in-ce-stadiu-e-viaductul-de-la-suplacu-de-barcau/
https://citynews.ro/instanta-a-pus-pe-pauza-lucrarile-la-autostrada-sebes-turda/
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https://www.facebook.com/CityNewsCluj/
https://citynews.ro/publicitate/
https://citynews.ro/termeni-si-conditii/
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Kolo sv r
Cs ks ereda
Sepsis entg rg
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film
g erekprogramok
sport
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workshopok, m hel ek
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Tets ik 773

2019. december

      

     

10:00
Sapientia Erdélyi
Magyar
Tudományegyetem
Tordai t/Calea
Tur ii 4.

KAST L  ERD L BEN KONFERENCIA
Kolo sv r - Sapientia Erd l i Mag ar Tudom n eg etem, november 29., péntek 10:00

Map da a 2019 GoogleRepo  a map e o

Kategóriák: el ad s,
konferencia;
Weboldal:
https://www.facebook.com/event
s/399776090681270/

P nteken, november 29- n Kolo sv ron mutatja be a
PONT Csoport a  els  erd l i interakt v
webdokumentumfilmet. A Felm ri Cec lia ltal rende ett
Histor  is Our Stor  f s erepl i a  erd l i kast l ok. A
Kast l  Erd l ben projekt r s ek nt k s lt interakt v film
tulajdonosokkal s emeltet kkel k s tett interj k,
bej rhat  3D terek, hangan agok, s veges le r sok,
fot k s dokumentumok seg ts g vel j rja k r l a  erd l i
kast l ok komple  t mak r t.

A konferencia november 29- n, p nteken 10 r t l
ke d dik a Sapientia Erd l i Mag ar Tudom n eg etem
Kolo sv ri Kar nak konferenciaterm ben (Tordai t, 4.
s .). A r s v tel ing enes, a r s v teli s nd kot k rj k
eg  ing enes jeg  kiv lt s val jele ni a  eventbrite.com
oldalon: https://www.eventbrite.com/e/kastel -
erdel ben-konferenciaconferinta-castel-in-transilvania-
tickets-73561421191. A konferenci n
s inkrontolm csol st bi tos tunk rom n s mag ar
n elvek k tt.

A Histor  is Our Stor  a  Ors gos Kultur lis Alap (AFCN)
t mogat s val k s lt. A Kast l  Erd l ben Konferencia
s erve je a PONT Csoport, a Kast l  Erd l ben program
lebon ol t ja, a  Etnikumk i Kapcsolatok Hivatal val
(DRI) partners gben.

Program

10:00 – 10:30            Megn it

Farkas András, strat giai iga gat , PONT Csoport

Amet Aledin, llamtitk r, Etnikumk i Kapcsolatok
Hivatala (DRI)

Vákár István, Kolo s Meg e Tan cs nak aleln ke

Haller Béla, eln k, Castellum Eg es let

Mihai Giurgiu, Kolo sv ri Kultur lis K pont

Sa e

Aj nlom 0

Weboldalunk a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. Mire használjuk a sütiket? Enged l e em

Nem enged l e em

http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-02
http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-03
http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-06/2019-12-08
http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-13/2019-12-15
http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-02/2019-12-09
http://idogep.transindex.ro/filter/2019-12-02/2020-01-01
http://idogep.transindex.ro/filter/kolozsvar
http://idogep.transindex.ro/filter/csikszereda
http://idogep.transindex.ro/filter/sepsiszentgyorgy
http://idogep.transindex.ro/filter/marosvasarhely
http://idogep.transindex.ro/filter/kezdivasarhely
http://idogep.transindex.ro/filter/gyergyoszentmiklos
http://idogep.transindex.ro/filter/nagyvarad
http://idogep.transindex.ro/filter/szekelyudvarhely
http://idogep.transindex.ro/filter/nagyszeben
http://idogep.transindex.ro/filter/temesvar
http://idogep.transindex.ro/filter/szatmar
http://idogep.transindex.ro/filter/borszek
http://idogep.transindex.ro/filter/turne
http://idogep.transindex.ro/filter/nagyenyed
http://idogep.transindex.ro/filter/szinhaz
http://idogep.transindex.ro/filter/eladas-konferencia
http://idogep.transindex.ro/filter/kiallitas
http://idogep.transindex.ro/filter/koncert
http://idogep.transindex.ro/filter/kepzomuveszet
http://idogep.transindex.ro/filter/irodalom
http://idogep.transindex.ro/filter/film
http://idogep.transindex.ro/filter/gyerekprogramok
http://idogep.transindex.ro/filter/sport
http://idogep.transindex.ro/filter/szabadidos
http://idogep.transindex.ro/filter/workshopok-muhelyek
http://idogep.transindex.ro/filter/edukativ-programok
http://idogep.transindex.ro/
http://www.transindex.ro/
http://idogep.transindex.ro/submit
http://idogep.transindex.ro/filter/sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem
http://idogep.transindex.ro/filter/kolozsvar
http://idogep.transindex.ro/filter/sapientia-erdelyi-magyar-tudomanyegyetem
https://www.google.com/maps/@46.7669114,23.5979301,17z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=46.766911,23.59793&z=17&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3
http://idogep.transindex.ro/filter/eladas-konferencia
https://www.facebook.com/events/399776090681270/
https://www.eventbrite.com/e/kastely-erdelyben-konferenciaconferinta-castel-in-transilvania-tickets-73561421191
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?guid=ieNjUTgwQ4C8-1&url=http://idogep.transindex.ro/event/4157&media=http://idogep.transindex.ro/assets/uploads/main/e19ca-konferencia.jpg&description=Transindex+-+Id%C5%91g%C3%A9p+-+Kast%C3%A9ly+Erd%C3%A9lyben+Konferencia
http://privacy.transindex.ro/%23sutik
http://idogep.transindex.ro/event/4157
http://idogep.transindex.ro/event/4157
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10:30 – 12:00            Histor  is Our Stor : p tett
r ks g nk j m v s i k nt sben

A Histor  is Our Stor  interakt v webdokumentumfilmb l,
amel  h rom kast l  p ld j n bes l a  erd l i kast l ok
hel et r l. A film mind a dokumentumfilm m v s i
n elv t, mind multim di s es k ket felhas n lva
lehet v  tes i, hog  a n /felhas n l  interakt v m don
fede e fel mag nak a kast l okat s a benn k rejl
t rt neteket. A  interakt v webdokumentumfilm
bemutat s t bes lget s k veti a  alkot kkal.

 

12:00 – 13:15            Mit jelent ma
kast l tulajdonosnak lenni Rom ni ban? Kih v sok s
lehet s gek

Kerekas tal-bes lget s: Mil en hel etben vannak ma a
kast l ok Rom ni ban? Mit jelent konkr tan, a
mindennapokban a , ha valaki birtokol eg  kast l t? Mi
v lto ott a  elm lt vekben j  vag  ross  ir n ba? Mil en
terveik vannak a tulajdonosoknak?

Kast l tulajdonosok: Bánffy Farkas (Fugad), Horváth-
Tholdy Péter (Marosn meti), Nagy Kemény Géza
(Marosv cs), Szabó Tekla Katalin (Marosh v ), Teleki
Tibor (Gern es eg). Moder tor: Márkus Éva js g r .

13:15 – 14:00            Eb ds net

14:00 -14:30  Fel les tett kast l ok

Fejles t si modellek: k l nb  funkci kat bet lt  erd l i
kast l ok bemutat sa.

B nff -kast l , Bonchida

K lnok -kast l , Mikl sv r

R k c i-B nff  v rkast l , G alu

14:30 – 15:30            Kast l ok s k ss g: a
kast l ok a nag k ns g s hel i k ss gek ment lis
t rk p n

Kerekas tal-bes lget s a Histor  is Our Stor  interakt v
webdokumentumfilmben is k rem k d  s ak rt kkel. A
bes lget s a kast l  s k ss g vis on t t rk pe i fel,
valamint e eknek a  p leteknek a hel s gben s a
r gi ban bet lt tt s erep t a m ltban, jelenben s
j v ben. Mire van s ks g ahho , hog  a k ss gek
maguk nak re k a kast l t? Mi rt fontos, hog  e  a
r s megleg en? Mi rt fontosak maguk a kast l ok s a

k ri k Erd l ben? 

Megh vott s ak rt k: Kovács Zsolt m v s ett rt n s ,
Péter László s ociol gus, Szabó Árpád Töhötöm
n praj kutat .

15:30 – 15:45            InnoCastle: hog an v lnak a
kast l ok a  innov ci  s a fenntarthat  vid kfejles t s
katali toraiv ?

A  INNOCASTLE projekt c lja eldugott, kev ss  ismert
kast l ok s k ri k fenntarthat  revitali ci s
lehet s geinek a onos t sa, k politik k elfogad s nak
seg ts g vel. A projekt partnerei a  Ors gos

r ks gv delmi Int et (INP, Rom nia), a Gent Eg etem
(Belgium), E tremadura region lis korm n a
(Span olors g), National Trust (Nag -Britannia) s
Gelderland Provincia (Hollandia).

15:45 – 16:00 K v s net

16:00 – 17:00            Interdis ciplinarit s a
g akorlatban: kiknek kell eg ttm k dni k eg  kast l  j
letre kelt s he ?

 

Weboldalunk a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. Mire használjuk a sütiket? Enged l e em

Nem enged l e em

http://idogep.transindex.ro/filter/buli
http://idogep.transindex.ro/filter/gasztronomia
http://idogep.transindex.ro/filter/humor
http://idogep.transindex.ro/filter/tanc
http://idogep.transindex.ro/filter/konyvbemutato
http://idogep.transindex.ro/filter/opera
http://idogep.transindex.ro/filter/foto
http://idogep.transindex.ro/filter/zene
http://idogep.transindex.ro/filter/babszinhaz
http://idogep.transindex.ro/filter/fesztival
http://idogep.transindex.ro/filter/epiteszet
http://idogep.transindex.ro/filter/nyari-tabor
http://idogep.transindex.ro/filter/vasar
http://idogep.transindex.ro/filter/kolozsvar-2015
http://idogep.transindex.ro/filter/kerekasztal
http://idogep.transindex.ro/filter/jatszohaz
http://idogep.transindex.ro/filter/maydays
http://idogep.transindex.ro/filter/csaladi-programok
http://idogep.transindex.ro/filter/evfordulo
http://idogep.transindex.ro/filter/jotekonysagi
http://idogep.transindex.ro/filter/kepzes
http://www.communitas.ro/
https://www.facebook.com/idogepro/
https://www.facebook.com/idogepro/
https://www.facebook.com/idogepro/
http://privacy.transindex.ro/%23sutik
http://idogep.transindex.ro/event/4157
http://idogep.transindex.ro/event/4157
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Kerekas tal-bes lget s ol an ter letek s ak rt ivel,
amel eket fig elembe kell venni eg  kast l
revitali ci jakor.

Megh vott s ak rt k: Guttmann Szabolcs p t s , Ilyés
Szabolcs, RegioConsult, g ve et  iga gat , Veress
Em d jog s

17:00 – 17:15            Konferencia r sa

Weboldalunk a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. Mire használjuk a sütiket? Enged l e em

Nem enged l e em

http://impresszum.transindex.ro/
http://reklam.transindex.ro/
http://privacy.transindex.ro/
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http://idogep.transindex.ro&sl=hu&tl=ro
http://www.trafic.ro/?rid=transindexro
http://privacy.transindex.ro/%23sutik
http://idogep.transindex.ro/event/4157
http://idogep.transindex.ro/event/4157
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1 cl dire monument istoric restaurat  i valorificat  cultural i

economic;

1 plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat;

5 profesioni ti cu competen e/ expertiz  dezvoltate la locul de munc .

Proiectele propuse se pot realiza în colaborare cu urmatoarele tipuri de

parteneri:

 Parteneri din România: orice entitate public  sau privat , comercial  sau

necomercial , inclusiv organiza ii neguvernamentale, cu personalitate

juridic , înfiin at  în România.

 Parteneri din Statele Donatoare: orice entitate public  sau privat ,

comercial  sau necomercial , inclusiv organiza ii neguvernamentale, cu

personalitate juridica, înfiin at  în unul dintre statele donatoare (Islanda,

Liechtenstein si Norvegia).

Proiectele s-au putut depune pân  la data de 7 octombrie 2019 i vor avea

o durat  de implementare cuprins  între 12 i 48 de luni. Bugetul pentru

cele dou  programe este unul diferit, astfel c  RO-CULTURA dispune de un

buget de 16.000.000 de euro, iar proiectul coordonat de Institutul Na ional

al Patrimoniului are un buget de 1.120.335 de euro i este fiin at de

Interreg Europe prin fonduri FEDR.

Cercetări importante n cadrul unui e eniment la fel de important

De partea cealalt , Institutul Na ional al Patrimoniului i Consiliul Jude ean

Mure  au orgaizat în perioada 22-23 octombrie un eveniment dedicat

castelelor si conacelor din jude ul Mure , cu scopul unor dezbateri a

politicilor publice ce vizeaz  re edin ele elitelor istorice, dar i

administrarea, protejarea i promovarea lor.

Evenimentul face parte din ac iunile proiectului INNOCASTLE, un proiect

european pe care Institutul Na ional al Patrimoniului îl coordoneaz

al turi de 4 parteneri interna ionali.

Acest eveniment de mare amploare, la care au fost 45 de participan i,

printre care autorit i i insitu ii regionale, jude ene i locale, speciali ti în

protec ia patrimoniului, reprezentan i ai ONG-urilor, precum i proprietari

i administratori de domenii istorice, i de asemenea o delega ie a

Provinciei Gelderland, Olanda, parteneri în cadrul proiectului Innocastle, s-

a soldat cu anumite rezultate bazate pe cercet rile de pe teren. Astfel, s- a

aflat c :

 Peste jum tate din castelele, conacele i domeniile istorice se afl  în

proprietate privat  (61%), domeniile istorice, entit i complexe formate

din construc ii, parcuri i terenuri pentru agricultur  sunt în marea

ca al g l H ReCa... 
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reprezentan ii ai primăriilor din jude ul Mureş şi ai Apelor Rom ne, specialişti n protec ia patrimoniului,

reprezentan i ai ONG-urilor, precum şi proprietari şi administratori de domenii istorice. La eveniment a

participat de asemenea o delega ie a Provinciei Gelderland, Olanda, parteneri n cadrul proiectului nnocastle.

n pregătirea dezbaterii, o echipă interdisciplinară de specialişti din cadrul NP a analizat în teren 47 de castele, conace şi domenii

istorice din jude ul Mureş, atât clădiri incluse în Lista Monumentelor storice, cât şi clădiri neclasate. Cercetarea a relevat

următoarele rezultate preliminarii:

Dintre acestea, pentru o parte semni cativă se caută în prezent solu ii de revitalizare. Castelele, conacele şi domeniile istorice au un

poten ial enorm de a deveni catalizatori pentru inovare şi turism pe valea Mureşului, însă acest lucru nu se va întâmpla de la sine. O

viziune comună, cooperarea regională, implicarea comunită ilor şi sprijinul politic sunt esen iale, aşa cum a reieşit din dezbatere.

Paul Thissen, reprezentantul Provinciei Gelderland (NL) a declarat în calitate de invitat special al întâlnirii: Am observat că pentru

ecare euro investit în patrimoniu, se generează trei euro în regiunea noastră. De cele mai multe ori, investi iile sunt suportate de

proprietari, însă bene ciile sunt pentru toată zona.

Tibor Teleki, reprezentant al Asocia iei Castel Teleki: Conferin a a fost o oportunitate bună de a întâlni şi discuta cu diferi i actori

interesa i şi implica i în revitalizarea patrimoniului cultural. Aşteptăm cu interes paşii următori ai proiectului.

a e c  dec de ţ  ca :

ADR Ce , C  J deţea  M eş, C  J deţea  A ba,  Naţ a  a  Pa

n ziua ce a urmat dezbaterii, a fost organizată o întâlnire cu actorii regionali pentru a discuta posibilită ile de dezvoltare a unei

strategii dedicate valorizării şi promovării castelelor de pe valea Mureşului, în contextul unei strategii mai largi dedicate acestei

regiuni.

Consiliul Jude ean Mureş are în proprietate mai multe clădiri monumente istorice, printre care sunt şi 2 castele, Castelul Ugron din

Zau de Câmpie şi Castelul Bornemissza din Gurghiu. Astfel, suntem interesa i de proiectul NNOCASTLE şi ne bucurăm că în cadrul

acestui proiect nstitutul Na ional al Patrimoniului a decis să studieze mai în detaliu situa ia şi posibilită ile de valori care a castelelor

şi domeniilor istorice din Valea Mureşului.    a declarat preşedintele Consiliului Jude ean Mureş, Péter Ferenc.

n Regiunea Centru vrem să păstrăm intactă bogă ia patrimoniului, pentru a-l reda, nealterat, cetă enilor. Pentru salvarea

restaurarea, protec ia şi conservarea obiectivelor din jude ele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu nan ăm 32 de

proiecte, cu fonduri nerambursabile de peste 157 milioane lei. Odată nalizate, aceste proiecte se vor alătura celor 25 de obiective

deja reabilitate şi redate circuitului na ional şi interna ional  cetă i, biserici evanghelice, catedrale şi muzee, care fac din Regiunea

Centru un loc cu totul unic în Europa  a declarat domnul Simion Cre u, director general ADR Centru.

Peste jumătate din castelele, conacele şi domeniile istorice se a ă în proprietate privată (61%);

Domeniile istorice, entită i complexe formate din construc ii, parcuri şi terenuri pentru agricultură sunt în marea majoritate

iremediabil fragmentate (34 % din cele cercetate au mai mul i proprietari) şi doar păr i din acestea au statut de monument istoric

(72% clasate, în timp ce doar 13% dintre parcuri au acest statut de protec ie);

Parcurile sunt cel mai periclitate (21% sunt în stare bună şi medie de conservare );

Reşedin ele şi anexele sunt într-o mare propor ie în stare medie de conservare sau precolaps (59%);

Fondurile investite în domeniile istorice vin din bugete locale sau private şi sunt insu ciente pentru restaurarea şi revitalizarea

acestor ansambluri (21% au bene ciat de investi ii).
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Mult prea puţin am reuşit să integrăm patrimoniul cultural în politicile altor sectoare: turism, transporturi, economie, industrie şi aşa

mai departe. Politicile europene în domeniul patrimoniului cultural, în ultima perioadă, au pus mare accent pe această integrare şi

pe o abordare transversală a patrimoniului. Nu putem vorbi astăzi despre patrimoniul cultural fără să ne referim şi la o abordare

sustenabilă, care nu înseamnă doar de durată, ci înseamnă şi responsabilă în raport cu mediul economic, social şi natural. Sperăm

că această întâlnire a actorilor patrimoniului să e un pas înainte. – a declarat domnul Ştefan Bâlici, director general al nstitutului

Naţional al Patrimoniului.

  Evenimentul face parte din acţiunile proiectului NNOCASTLE, un proiect european pe care nstitutul Naţional al Patrimoniului îl

coordonează alături de 4 parteneri internaţionali. Prin NNOCASTLE , NP urmăreşte   îmbunătăţirea instrumentului de nanţare

Programul Operaţional Regional, obiectivul 5.1 (Conservarea, protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural) şi

a altor politici conexe protejării patrimoniului construit.

Aces  ma erial de presă a fos  prel a  de ADR Cen r  de la ns i l Naţional al Pa rimoni l i

nformaţii de backgro nd:

NNOCASTLE  NNO a ing polic  ins r men s for preser a ion, ransforma ion and e ploi a ion of his oric  CASTLEs,

manors and es a es  pregăteşte castelele, conacele şi domeniile istorice europene pentru viitor, prin stimularea unor politici

reziliente de prezervare, transformare şi exploatare. Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea politicilor publice şi a instrumentelor

legislative şi nanciare ce vizează castele si conace din regiunile partenere, prin stimularea schimbului de experienţă între cei cinci

parteneri ai proiectului. Proiectul, coordonat de nstitutul Naţional al Patrimoniului, se desfăşoară pe o perioadă de 4 ani şi jumătate,

şi reuneşte un consorţiu de cinci parteneri: Universitatea din Gent (Belgia), Regiunea Badajoz (Spania), National Trust (Marea

Britanie) şi Provincia Gelderland (Olanda).

Proiectul are un buget de 1.120.335 € şi este nanţat de nterreg Europe prin fonduri FEDR.

 www.interregeurope.eu/innocastle (http://www.interregeurope.eu/innocastle)

Pen r  folosirea imaginilor a  meţiona  n mele proiec l i NNOCASTLE  n legendă.

Pen r  mai m l e informaţii se a l a legă ra c :

Manager comunicare pentru proiectul nnocastle

0721 373 292 / irina.leca@patrimoniu.gov.ro (mailto:irina.leca@patrimoniu.gov.ro)

lukacs.katalin@cjmures.ro (mailto:lukacs.katalin@cjmures.ro)

  

rina Leca, nstitutul National al Patrimoniului

Lukács Katalin, Consiliul Judeţean Mureş
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� (https://www.facebook.com/ADRCentru.ro)

Œ (https://www.youtube.com/user/regioadrcentru)

NOTA

Conţinutul acestui material nu reprezintă n mod obligatoriu poziţia o cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Webdesign: Netlogiq (https://www.netlogiq.ro)

AGENT A PENTRU DEZVOLTARE REG ONALA CENTRU

Strada DECEBAL, Nr. 12, Cod postal 510093, Alba ulia, Judetul Alba

Tel: (+40) 258  818616,

Fax: (+40) 258  818613

Localizare pe harta  (https://goo.gl/maps/uYz5pbpDtbs)

NE GAS T  S  LA

Bi  Regi nal B a  Bulevardul Eroilor,

Nr. 33,

Brasov

0368 885 946

Bi  Regi nal M e  Str. Primariei, Nr. 2 (fostul Hotel Parc),

Targu Mures 

0365 807 808

Bi  Regi nal C a na Str. Libertatii, Nr. 4, camera 201,

Sfantu Gheorghe

0367 403 980

Bi  Regi nal Sibi

Str. General Magheru, Nr. 14,

Sibiu

0269 210 056

De a amen  De l a e U bana Bd. Eroilor, Nr. 33,

Brasov

0368 415 760

Preluarea informatii de pe acest site se poate face doar cu precizarea sursei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co nantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro ( http://www.fonduri-

ue.ro)
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B  Reg a  Ha gh a S r. P- a Liber a ii, Nr. 5,

Mierc rea Ci c

Camera 227, E . 2

0266 207 747
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e caută solu܊ii pentru salvarea castelelor din Mure܈
# EDAC IA  2  N IEMB IE  � ADMINI A IE  LIDE  I M IN M E  
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Castelele  conacele i domeniile istorice mure ene au un poten ial foarte mare s  devin  catalizatori pentru

inovare i turism pe alea Mure ului  ns  pentru acest lucru este nevoie de o viziune comun  cooperare

regional  implicarea comunit ilor i sprijinul politic  sus ine Institutul Na ional al atrimoniului IN  ca o

concluzie a dezbaterii din cadrul roiectului Innocastle organizat  n jude ul Mure  informeaz

www agerpres ro

n preg tirea dezbaterii  o echip  interdisciplinar  de speciali ti din cadrul IN  a analizat n teren  de

castele  conace i domenii istorice din jude ul Mure  at t cl diri incluse n Lista Monumentelor Istorice  c t i

cl diri neclasate Dintre acestea  pentru o parte semni cativ  se caut  n prezent solu ii de revitalizare

Castelele  conacele i domeniile istorice au un poten ial enorm de a deveni catalizatori pentru inovare i turism

pe valea Mure ului  ns  acest lucru nu se va nt mpla de la sine   viziune comun  cooperarea regional
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https://www.zi-de-zi.ro/author/redactia/
https://www.zi-de-zi.ro/categorie/administratie/
https://www.zi-de-zi.ro/categorie/slider/
https://www.zi-de-zi.ro/categorie/turism-in-mures/
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implicarea comunit ilor i sprijinul politic sunt esen iale  a a cum a reie it din dezbatere  Evenimentul face

parte din ac iunile proiectului Innocastle  un proiect european pe care Institutul a ional al atrimoniului l

coordoneaz  al turi de patru parteneri interna ionali  rin Innocastle  I  urm re te mbun t irea

instrumentului de nan are rogramul pera ional egional  obiectivul Conservarea  protec ia

promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural  i a altor politici conexe protej rii patrimoniului

construit  au precizat reprezentan ii I  prin intermediul unui comunicat de pres

e ba ere ema ică

otrivit Agerpres  I  i Consiliul Jude ean ure  au organizat  recent  un eveniment dedicat castelelor i

conacelor din jude ul ure  care a urm rit dezbaterea politicilor publice ce vizeaz  re edin ele elitelor istorice

precum i administrarea  protejarea i promovarea acestora

n cadrul proiectului a fost organizat  o nt lnire cu actorii regionali pentru a discuta posibilit ile de dezvoltare

a unei strategii dedicate valoriz rii i promov rii castelelor de pe valea ure ului  n contextul unei strategii

mai largi dedicate acestei regiuni

Evenimentul a reunit  de participan i  autorit i i institu ii regionale  jude ene i locale precum Consiliile

Jude ene ure  Alba i Harghita  refectura ure  Agen ia pentru Dezvoltare egional  Centru

reprezentan ii ai prim riilor din jude ul ure  i ai Apelor om ne  speciali ti n protec ia patrimoniului

reprezentan i ai G urilor  precum i proprietari i administratori de domenii istorice  La eveniment a

participat  de asemenea  o delega ie a rovinciei Gelderland  landa  parteneri n cadrul proiectului Innocastle

Ć
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"Pen r  sal area i res a rarea i pro ec ia aces or obiec i e de pa rimoni  am finan a  25 de obiec i e, care se
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referim doar n ona com nelor sa  la cas elele din ona r ral , care s n  alorifica e prin proiec l Innocas le, ci ne
referim n special la Pal l C l rii i la m eele din Tg.M re , care beneficia  de fond ri neramb rsabile pen r
reabili are i pen r  p nere n aloare."
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Október 21–22-én a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. a korábbi évek sikereire, illetve a
résztvev!k pozitív visszajelzéseire való tekintettel harmadik
alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei összmagyar-
ság legjelent!sebb gazdasági és üzleti rendezvényét, a Kár-
pát-medencei Gazdasági Konferencia és Kiállítást, vagyis a
Kárpát EXPOrtot a budapesti Millenáris Parkban. A rendez-
vényen tizenhat országból – köztük Japán és Törökország –
621 résztvev! volt. Romániából 92 cég, gazdaságfejlesztési
társulások képvisel!i vettek részt. 

Jelen volt Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezet!je is,
aki elmondta, hogy a f!szervez! a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
umhoz tartozó egykori Nemzeti Keresked!házból létrejött CED Közép-
európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., amely hiánypótló
szakmai rendezvényként a Kárpát EXPOrton teret ad a jelent!sebb ma-
gyarországi és határon túli partnercégei számára a potenciális üzletfe-
lekkel, szakmai szervezetekkel, illetve a regionális gazdasági élet
meghatározó szerepl!ivel a közvetlen kapcsolatfelvételre. A kiállítással
egy id!ben a konferencián az érdekl!d!k naprakész információkhoz jut-
hatnak egyebek mellett a magyar kormány által meghirdetett gazdaság-
fejlesztési programok eddigi eredményeir!l, aktualitásairól, a pályázati

Érdekvéd!k?

A bejelentettnél nagyobb minimálbér-emelést szorgalmaz az
egyik szakszervezeti szövetség a tegnapi, kormánynak címzett ál-
lásfoglalásában. Csak a megszokott politikai játszmáikat !zik, alá-
dúdolnak a pártok hatalmi kering"jének a valódi érdekvédelem
helyett, ami a dolguk lenne.

Mostantól megjön majd a hangja ezeknek a legényeknek is, bez-
zeg, amíg gazdiék voltak hatalmon, csak hellyel-közzel szólaltak
meg, amikor a beígért hatalmas béremelések nem pont úgy és akkor
valósultak meg, ahogyan ígérték. De úgy egyáltalán, nem csak
akkor kellene itt hangoskodni, amikor béremelésr"l van szó.
Hanem minden, gazdaságpolitikához kapcsolódó kérdésben mar-
káns véleménye kellene legyen a munkavállalók érdekvédelmének,
ha komolyan venné a saját feladatát.

Abban való igazuk van, hogy a bérezés szintjén el kellene érni
legalább a környez" országok szintjét, és be kellene tartani az or-
szágunk által is ratifikált szociális chartát. Azonban nem elég csak
ennyiért rugdosni a tárgyalóasztal lábát. Mert hosszabb távon nem
attól lesz jó fizetés és életszínvonal az országban, hogy törvényileg
felsrófolják a minimálbért vagy emelik az állami fizetéseket. Ezek
politikai döntések.

De bármely, a maga szerepét komolyan vev" szakszervezetnek
folyamatosan számon kellene kérnie a mindenkori kormányokon

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Nemzedékek 
tehetsége
Eseményszámba megy, amikor egy-
máshoz közel két, igen jelent!s, tema-
tikájában, alkotásaiban egyaránt rokon
képz!m"vészeti tárlat nyílik Marosvá-
sárhelyen. Jelen esetben ez történt: a
múlt héten megnyitott, a két világhá-
ború közötti erdélyi képz!m"vészetet
bemutató kiállítás mellé egy újabb tár-
sult, ugyancsak a Kultúrpalotában,
annak földszinti Art Nouveau Galériá-
jában.

____________5.
Csöb az Aberdeen
Angus-tenyésztés
országos 
központja lett 
A tervek szerint a csöbi farm az or-
szágos húsmarhatenyésztés köz-
pontja lesz, ahol a tenyésztési
programban kiválasztott növendéke-
ket gondozzák. Az állatokat egy évig
tesztelik, vizsgálják a tenyésztési ér-
tékek alakulását. 

____________6.Vajda György 

Kárpát EXPOrt

Együttm!ködés a piaci térhódításért 



A St. Georgius Manager Club szervezésében november
5-én 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban bemu-
tatják az Exit Kiadó gondozásában megjelent Vezet!i kihí-
vások és megoldások 1.0 cím! könyvet. 

Életünk min"ségét nagymértékben meghatározza, hogy
milyen körülmények között dolgozhatunk, hogyan me-
gyünk haza délutánonként, érezzük-e az évek során, hogy
fejl"dünk, megvalósítottunk-e valamit, piacképes ma-
radt-e a tudásunk, képességeink. A cégek vezet"inek
minderre direkt ráhatásuk van: biztosítanak-e fejl"dési

lehet"ségeket, hagynak-e elfajulni konfliktusokat stb.
A bemutatón négy vezet"t ismerhetnek meg, akik nullá-

ról indultak, és megvalósították itthon, Erdélyben is az
amerikai álmot. A cégvezet"kkel László Judit, a könyv írója
beszélget. A meghívottak: Fejér Attila, az Eli Lilly Romania
ügyvezet" igazgatója, Gorbai Attila, a Tenrom társtulajdo-
nosa és ügyvezet"je, Nagy Károly, a Promelek társtulajdo-
nosa és vezérigazgatója, valamint Széll Levente, az Agrosel
társtulajdonosa és ügyvezet"je. A belépés díjtalan, a bemu-
tatón a könyv megvásárolható. 

Múlt hét végén harmadszor szer-
vezte meg a szovátai Sirül!k nép-
tánccsoport a Bekecsalja nép-
tánctalálkozót. Szombaton dél-
után a Domokos Kázmér m"vel!-
dési ház színpadán a házigazdák
mellett az erd!szentgyörgyi Száz-
fonat, a kibédi Piros Koszorú, a
szovátai Bokréta, a nyárádszere-
dai Apró Bekecs és a székelyud-
varhelyi Serít! táncosai vonultak
fel, a díszmeghívott a tatai Ken-
derke néptáncegyüttes volt. A gá-
lam"sort táncház, közös mulatság
követte, amelyen a talpalávalót a
Kedves zenekar húzta.

A Sirül"ket oktató T!kés Lóránt
szerint a rendezvény azt a célt szol-
gálja, hogy a Bekecsalja és a vonzás-
körzetébe tartozó települések
m!kedvel" néptáncosait és adatközl"it
bemutassák a közönségnek, és népsze-
r!sítsék a Sóvidéken, a Nyárád és a
Kis-Küküll" fels" szakaszán létez"
néptáncegyütteseket.

A Bekecsalja tánctalálkozó szakmai
tevékenység is a részt vev" gyerek- és

ifjúsági néptáncegyüttesek számára, a
tapasztalatcsere mellett a nagyközön-
ségnek is bemutatkozhatnak. Az idei
találkozó az el"z"ekhez képest b"vebb
volt, ez a magyarországi testvértelepü-
lésr"l érkezetteknek is köszönhet".
Ugyanis a házigazdák és vendégeik
pénteken Korondon fazekasnál, tap-
lásznál és méhésznél ismerkedtek népi
mesterségekkel, délután Pálpatakára
szekereztek, ahol adatközl"k tanítottak
nekik néptáncot, népdalt, és el"adást
hallhattak a sóvidéki táncokról. Szom-
baton részt vettek a Szovátán rendezett
székelyföldi vadásztalálkozó színpadi
programjában. A másik újdonsága az
idei találkozónak az volt, hogy a Tatá-
ról érkezett Kun Katalin és Farkas
Em"ke a náluk kifejlesztett Fürkész
programot mutatta be a környékbeli
óvón"knek, tanítóknak, a pedagógusok
abba nyertek betekintést, hogyan lehet
korszer! módszerekkel bevinni a nép-
hagyományokat az iskolai oktatásba,
hogyan lehet ezáltal különböz" tanu-
lási kompetenciákat fejleszteni – tud-
tuk meg a Sirül"ket vezet" Kiss Enik!

tanítón"t"l, aki azt is elmondta: cso-
portjuk szeretne komolyabb kapcsola-
tot kiépíteni a Kenderke táncosaival.

A rendezvényre harminc személy
érkezett a tatai Kenderke néptáncm!-
vészeti iskolából, hogy együtt dolgoz-
zanak és ismerkedjenek a Sirül"k
táncosaival – tudtuk meg Kun Katalin-
tól, aki elragadtatva beszélt a gyö-
nyör! kirándulásról és a tanulási
programról, amiben itt részük lehetett,
amiért Kiss Jánosnak, Kiss Enik"nek,
T"kés Lórántnak, valamint a két város
önkormányzatának mondanak köszö-
netet. A szovátai táncosok a nyáron lá-
togattak a testvérvárosba, ahol részt
vettek a 20. tatai sokadalomban, most
ezt a látogatást viszonozták az anyaor-
szágiak.

A rendezvény megvalósulása a
Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen
Gábor Alap, a Maros Megyei Tanács
és Szováta város támogatásának kö-
szönhet". A jogi és logisztikai hátteret
az Educatio SIL Egyesület és a Ber-
nády Közm!vel"dési Egylet biztosí-
totta. (gligor)

Napi repül!járat Budapestre
Október 27-ét!l, vasárnaptól naponta lehet Marosvásár-
helyr!l a magyar f!városba repülni a Wizz Air légitársaság
gépeivel. A vidrátszegi Transilvania repül!térr!l hétf!n,
szerdán, csütörtökön, pénteken és vasárnap 16.45-kor,
kedden és szombaton 15.10-kor indulnak a járatok – tájé-
koztatott Peti András, a repül!tér igazgatója, aki arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy Budapestr!l négy kontinens 150
célállomása érhet! el. A Wizz Air honlapján kiderül, hogy
a Marosvásárhelyr!l Budapestre tartó járatokra 39 lejnél
kezd!dnek a jegyek, mivel azonban az árak óránként is
változhatnak, érdemes id!ben foglalni. 

Örökségvédelmi konferencia
Október 30. és november 1. között a Maros Megyei Mú-
zeum természettudományi részlege XIV. alkalommal szer-
vez országos m"emlékvédelmi konferenciát, amelyen
Maros, Fehér és Hargita megyéb!l 45 érintett hatóság
vesz részt. Az Innocastle program keretében az említett
megyékben a terepen felmértek 47 m"emlék jelleg" kas-
télyt és kúriát azzal a céllal, hogy lehet!séget teremtsenek
a restaurálásukra, megmentésükre és turisztikai haszno-
sításukra. A projekt külföldi partnereiként az eseményen
részt vesz a hollandiai Gelderland régió delegációja is. A
találkozó egyik célja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a
Maros völgyében lev! kastélyok értékesítésére, a turizmus
fellendítésére. 

Moldvától Nagykállóig 
November 4-én a szovátai Domokos Kázmér M"vel!dési
Házban a Spectrum Színház szervezésében Pál István
Szalonna és Bandája Moldvától Nagykállóig címmel Bar-
tók Béla és Kodály Zoltán gy"jtéséb!l interaktív népzenei
koncertet tart gyerekeknek és feln!tteknek. A koncerten
életre kelnek különböz! vidékek sokszor már elfeledett
örökségének hangszerei is. A gyerekeknek szóló el!adás
11.30-tól, míg a feln!tteknek szóló 19 órától kezd!dik. 

Díjazott a Kamaszok 
A marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat október
25–27. között részt vett a Szilágycsehben megszervezett
ODIF – PADIF országos diákszínjátszó fesztiválon, kiváló
teljesítménnyel: az V–VIII. osztályosok kategóriában nívó-
díjat nyert. Az idén is, mint a tavaly, elnyerte a legjobb el!-
adásért, alakításokért és a legjobb rendezésért járó díjakat
Kozsik József: Don Juan, Szentpéter, a jegyszed! cím",
jelenetekb!l összeállított el!adásával, a szerz! rendezé-
sében. Felléptek: Gyarmati Stefánia, Kósa Emese, Ko-
vásznai Noémi, Neagoi Éva, Szabó Mátyás, Kedei Rudolf,
Gergely Erik, Farkas Kinga, Tóth Árpád, Fekete Ákos. 

Ellen!riztek a közúti rend!rök 
Október 21. és 27. között fokozott közúti ellen!rzést tar-
tottak a rend!rök. 456 gépkocsivezet!t gyorshajtásért, 116
gyalogost, 13 járm"vezet!t ittas vezetésért büntettek meg.
Közülük 98 sof!rnek felfüggesztették a jogosítványát, 23-
an több mint 50 km-es óránkénti sebességgel lépték túl a
megengedett határt, heten nem adtak els!bbséget a gyalo-
gosoknak, négyen a járm"veknek, a többieket pedig külön-
böz! egyéb kihágásokért. A gépkocsik m"szaki állapota miatt
32 kihágást tapasztaltak, 29 forgalmi engedélyt bevontak. 

Hírszerkeszt!: Vajda György 

Ma ALFONZ, 
holnap FARKAS napja.
FARKAS: régi magyar sze-
mélynév, amelyet azért adtak
az újszülöttnek, hogy bátor le-
gyen, mint a farkas. 

30., szerda
A Nap kel 

7 órakor, 
lenyugszik 

17 óra 11 perckor. 
Az év 303. napja, 
hátravan 62 nap.
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max. 11!C
min. 4!C

Megyei hírek

A néptáncgálán hét együttes lépett fel  Fotó: Fülöp Mihály

Vezet"i kihívások és megoldások

EL!FIZETÉS A SZERKESZT!SÉGBEN IS!
Elfogadunk el"fizetést lapunkra a következ" 

hónapra a Népújság szerkeszt"ségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ern", 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Ismét táncoltak a Bekecsalján

A Marosvásárhelyi M!vészeti Egyetem másodéves ma-
giszteri színészosztálya el"adásában október 31-én, csütör-
tök 19 órától a Stúdió teremben látható a Szutyok, Gecse
Ramóna rendezésében. Az önzetlen és feltétel nélküli szü-
l"i szeretet hiánya torz lélekhez vezet. Szutyok árva, és a
világot okolja, amiért "t nem, illetve nem úgy szeretik. Dü-
hében csapkod, dobálózik és kegyetlen. A gonosz embert
pedig mindenki kerüli, tehát folytatódik a harc a szeretetért,
egyre elszántabban. De hova vezet az ilyen ördögi kör? A
kérdésre az els"éves magiszteri színészosztály hallgatói
színészmesterség-tanárukkal, Gecse Ramónával közösen
keresik a választ. Az el"adásban Ádám Kornél, Czüvek Lo-

ránd, Kocsis Anna, Lajter Márkó Ernesztó, Pál Zoltán, Rá-
kosy Anikó, Tóth Jess, Vadász Bernadett, Zádor Fanni el-
s"éves magiszteris színészhallgatók, illetve Tóth Zsófi
színész szakos és Kiliti Krisztián rendez" szakos hallgatók
játszanak; díszlet-jelmeztervez" Papp Gyopár, az egyetem
volt látványtervez" szakos hallgatója. Jegyek vásárolhatók
a Stúdió Színház jegypénztárában az el"adás helyszínén,
kezdés el"tt egy órával. A Stúdió Színház m!soráról és 
a jegyfoglalásról b"vebb információt a www.studioszin-
haz.ro honlapon találnak. A halloweeni el"adásra a jegyek
fogytán vannak, legközelebb november 5-én, kedden lát-
ható újra a produkció

Újra m#soron a Szutyok

Sorsolás ma 14 órakor!
A Népújság ma 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a H"séges el!fizet! –

OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
H"ségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdekl!d!t szeretettel várunk!



Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) a Társadalmi
Párbeszéd Bizottságban azt kérte a kormánytól, hogy
2020. január elsejét!l bruttó 2495 lejre emelje a mi-
nimálbért a vonatkozó kormányhatározat-tervezet-
ben szerepl! 2262 lej helyett – derül ki a Mediafax
hírügynökséghez eljuttatott közleményb!l.

Mint a BNS az idézett dokumentumban rámutat, a minimá-
lis fogyasztói kosarat és a méltányos élethez szükséges fo-
gyasztói kosarat nézve továbbra is nagy a különbség az
alkalmazottként dolgozó állampolgárok szükségletei és a mi-
nimálbér értéke között. Rámutatnak ugyanakkor, hogy Románia
ratifikálta az Európai Szociális Chartát, ami szabályozza a mél-
tányos bérezéshez való jogot. Gyakorlatilag ez a mechanizmus
arra kényszeríti Romániát, hogy a munkapiacon a minimálbér
szintje érje el az országos átlagbér legalább 50 százalékát.

Az Országos El!rejelzési Bizottság (CNP) úgy számol,
hogy 2020-ban a bruttó átlagbér 5545 lej lesz. Jelen pillanat-
ban az országos bruttó átlagbér és a bruttó minimálbér közötti
arány 40,3 százalék.

A BNS gyors lépéseket sürget annak érdekében, hogy 2020-
ban ez az arány érje el a 45 százalékot, 2021-ben pedig az 50
százalékot. A szakszervezet közleménye megjegyzi ugyanak-
kor, hogy ez a trend már megnyilvánul Közép-Kelet-Európa
más országaiban.

„A munkahelyek min!sége és a fizetések szintje a f! oka

annak, hogy a romániai aktív munkaer! az emigrációt vá-
lasztja. Az elvándoroltak mindössze 4 százaléka volt elégedett
az itthoni fizetés szintjével, és szintén 4 százalék a munkahely
min!ségével az OECD idei tanulmánya szerint. A munkaer!
exodusának megállítása érdekében fontos, hogy változtassunk
a felvállalt fejlesztési modellen” – fogalmaz a közlemény, ami
szerint cs!döt mondott az az elv, hogy a termelékenységhez
kell kötni a munkaer!vel járó költségeket.

Viorica D"ncil" ügyviv! miniszterelnök hétf! este bejelen-
tette: a szociáldemokrata (PSD) kabinet hétf!n elfogadja a mi-
nimálbér emelésér!l szóló, jelenleg közvitán lev!
kormányhatározat-tervezetet.

„Ma megvolt a háromoldalú tanácskozás, egyeztettünk a
szakszervezetekkel. A hétf!i ülésen megemeljük a minimál-
bért. Mi be akarjuk tartani az ígéreteinket, az utolsó pillanatig
meg akarjuk tenni, amit ígértünk az embereknek, f!ként hogy
nem túl jó id!k jönnek a románok számára” – fogalmazott 
Viorica D"ncil" a România Tv m#sorában.

Mint ismeretes, a munkaügyi minisztérium a minimálbér
emelésér!l szóló határozattervezetet tett közzé múlt szerdán.
A dokumentum értelmében 2020. január elsejét!l 2262 lejre
n! a havi bruttó minimálbér, a fels!fokú végzettséggel és leg-
alább egyéves munkaviszonnyal rendelkez! munkavállalók
esetében pedig 2620 lejre emelkedik a kormány által garantált
legkisebb fizetés. (Mediafax)

Minden bizonnyal elölr!l kezd!dik a bizonyítási eljá-
rás abban a perben, amelyet román nacionalista
szervezetek indítottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líceum újbóli létrehozását
elrendel! tanügyminisztériumi rendelet érvénytele-
nítése céljával.

Az els! fokon eljáró Marosvásárhelyi Táblabíróságnak ked-
den kellett volna kihirdetnie az ítéletet az iskolaperben, de az
intézmény honlapján az a bejegyzés jelent meg, hogy a bíróság
újra napirendre t#zi az ügy tárgyalását, hogy szabályszer#en
idézhessék be a perbe az oktatási minisztert a bizonyítási eljárás
és a tárgyalás teljes idejében. A per következ! tárgyalását no-
vember 28-ra t#zték ki.

A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Népi Mozga-
lom Párt (PMP), a Méltóságért Európában Polgári Egyesület
(ADEC), valamint a marosvásárhelyi Unirea F!gimnázium és
a f!gimnázium szül!i munkaközössége áprilisban közösen pe-
relte be az Oktatásügyi Minisztériumot és a líceumot a taninté-
zet törvénytelennek vélt tavalyi létrehozása miatt.

A per elindítói azt kifogásolták, hogy a tárca négy olyan köz-
igazgatási határozatot hozott, amelyek kimondottan a maros-
vásárhelyi iskola létrehozására vonatkoztak. Marius Pascan
marosvásárhelyi parlamenti képvisel!, a PMP ügyvezet! elnöke
korábban kijelentette: nem fogadhatják el, hogy a 2011/1-es
tanügyi törvény csak a románokra vonatkozzék, és „egy kisebb-

ség számára fakultatívvá, s!t áthághatóvá váljék minisztériumi
rendeletek és sürg!sségi kormányrendeletek által”.

A képvisel! úgy vélte, hogy az iskolát a kormánykoalíció
pártjainak „aljas politikai cinkosságával”, Budapest megrende-
lésére és nyomására hozták létre.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 2018-ban meg-
sz#nt önálló intézményként m#ködni. A korrupcióellenes
ügyészség (DNA) 2016 októberében indított vizsgálatot Tamási
Zsolt iskolaigazgató és $tefan Somesan volt f!tanfelügyel!
ellen az iskola 2014-es létrehozásakor elkövetett vélt törvény-
telenségek miatt. A per vádiratát a bíróság ez év márciusában
visszaküldte kiegészítésre a vádhatóságnak, de az iskola ellen
indított perek az intézmény megsz#néséhez vezettek.

A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tan-
intézet jogi státusának megsz#nte miatt vétót emel Románia
OECD-csatlakozása ellen, majd kés!bb, amikor Liviu Dragnea,
a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke biztosította
Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Ma-
gyarország visszavonta a vétót.

Az iskola újraalapításáról 2018 februárjában törvényt foga-
dott el a parlament, ezt azonban az alkotmánybíróság egy hó-
nappal kés!bb alkotmányellenesnek min!sítette. Az iskola
végül az oktatási tárca tavaly augusztus 9-én elfogadott rende-
lete alapján nyithatta meg ismét kapuját immár II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Líceum néven. (MTI)

Bruttó 2495 lejes minimálbért kér a kormánytól 
az Országos Szakszervezeti Tömb

Parlamenti együttm!ködésben 
állapodott meg az RMDSZ a PNL-vel

Parlamenti együttm!ködési megállapodást írt alá
hétf"n Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Ludovic
Orban miniszterelnök-jelölttel a PNL beiktatásra váró
kormányának támogatásáról. A magyar érdekképvi-
selet parlamenti támogatást ígért azoknak a kor-
mányzati törvénytervezeteknek az elfogadtatásához,
amelyekr"l a felek meg tudnak állapodni a két frak-
ció heti rendszerességgel tartandó egyeztetései al-
kalmával. A PNL vállalta, hogy érvényt szerez a
kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek és nem-
zetközi szerz"déseknek, nem hoz sürg"sségi kor-
mányrendelettel és felel"sségvállalással
törvényeket. (MTI)

Péntekig marad a hideg
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden
tájékoztatást adott ki, ami szerint er"s leh!lésre kell
számítanunk Románia-szerte. Az északi tájakon 0
fok alá süllyed a h"mér"k higanyszála. A meteoro-
lógusok tájékoztatása szerint keddt"l pénteken 10
óráig rendkívül hidegre fordul az id"járás, el"bb nyu-
gaton, a középs" országrészben és északkeleten
h!l le az id", aztán a leh!lés kiterjed az egész or-
szágra.

Új európai biztost javasolt 
D"ncil"

Viorica D#ncil# távozó kormányf" Victor Negrescu
volt európai ügyekért felel"s minisztert javasolja az
európai biztosi tisztségre. Negrescu kedden meg-
er"sítette az információt az Agerpres hírügynökség-
nek. (Agerpres)

Napok óta tiltakozik több mint
száz bányász

Zsilymacesdparoseny (Paro$eni) és Hobicaurikány
(Uricani) szénbányáinak több mint száz bányásza
maradt éjszakára a tárnákban, tiltakozásul amiatt,
hogy nincs kilátás kompenzációra azoknak a vájá-
roknak az esetében, akiket jöv" év elején elbocsá-
tanak. A bányászok tegnap már második napja
tiltakoztak. Azt követelik, hogy hosszabbítsák meg a
36-os kormányrendelet hatályát, amely kompenzá-
ciós kifizetéseket és kétéves szolgálati id" jegyzését
garantálta azoknak, akik ez id" alatt elérik a nyug-
díjkorhatárt, a többieknek pedig alkalmazást a vaj-
dahunyadi energetikai komplexumnál (CEH). A
szakszervezet és a Zsil-völgyi bányák bezárásával
foglalkozó országos társaság képvisel"i kedden tár-
gyalásba kezdtek a Hunyad megyei prefektúra ille-
tékeseivel. (Agerpres)

Szlovákiában ruház be 
a Volkswagen

A Volkswagen német autóipari óriás számításba
vette a pozsonyi gyárának kib"vítését, és lemondhat
az 1,3 milliárd eurósra becsült beruházásról, amin
néhány hete Törökország, Románia és Bulgária csa-
tározik – írja forrásokra hivatkozva az Automobilwo-
che. Lapértesülések szerint a Volkswagen
vezet"sége több opciót is számításba vesz, a leg-
megvalósíthatóbbnak pedig a meglév" bázis b"ví-
tése t!nik. A vállalat felügyel"tanácsa várhatóan a
héten ül össze, és dönteniük kell arról, hogy folytat-
ják-e a tervezett beruházást, áttelepítik vagy elköl-
töztetik az új Passat modell gyártását Pozsonyba.
(Mediafax)
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az oktatás és az infrastruktúra fejlesztését, valamint az
adópolitikai változásokat is. Mert ezeknek a szakterü-
leteknek az összehangolt fejlesztésén múlik, hogy az or-
szágot elég vonzónak találják-e ahhoz a komoly
befektet!k, hogy ide akarjanak gyárakat építeni, szol-
gáltató létesítményeket telepíteni. Ez hozhatná magával
az életszínvonal emelkedését is. Hogy legalább a kör-
nyez! országokat érjük utol. Ha már az utóbbi három
évtized kormányainak a régió államaihoz képest is si-
került hátrányba lavírozniuk ezt a jobb sorsra érdemes
országot, amelyik a vasfüggöny led!lésekor a szomszé-
dokhoz képest egyáltalán nem indult rossz kártyákkal a
rendszerváltás rögös útján. Bár még ezt a lemaradást
sem kérik számon a nagyszájú legények. Naná, hiszen
ez id! alatt javarészt gazdiék kormányoztak.

Nem csak a botcsinálta gazdaságpolitikának, de a
fehér galléros gazdáik hatalmi játékaihoz asszisztáló
munkavállalói érdekvéd!knek is „köszönhetjük”, hogy
az ország oktatási rendszere múzeumi, az infrastruktú-
rája k!korszaki, az adópolitikája meg kabaréba ill!. És
ezek összhatásaként nincs fejlett gazdaság, következés-
képpen versenyképes fizetés és életszínvonal sem. Aki
teheti, menekül, amerre lát, és ez hosszú távon oda
vezet, hogy a nagyfiúk is elkezdhetnek vakarózni, mert
nem lesz, aki kifizesse a speciális nyugdíjaikat, még
akkor sem, ha törvénybe íratták maguknak.

Érdekvéd!k?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világFordulat a katolikus líceum ügyében
Elölr!l kezd!dhet a bizonyítási eljárás 

az iskola létrehozásával kapcsolatos perben

Mégse volt igaza Berde Máriának?
De. Akkor, amikor a szókimondó írón!
marosvásárhelyi hangadóként, influen-
cerként, ahogy divatos mai szóhasználat-
tal mondanák, 1929-ben azt írta a
Pásztort"zben, hogy „nem vagyunk kép-
város”, senki sem vonhatta kétségbe iga-
zát. „Ez a hely a hallgatók és nem a látók
városa… Hiába áll a Kultúrpalota jeles
képgy"jteménye, ugyan hányszor nézi
meg a helyi lakos, és latolgatta-e valaha,
miért olyan meggondolkoztató hatalmú
Ferenczi Pietája?” Nem folytatom a toll-
forgató „véleményvezér” gondolatmene-
tét, ennyi is elég az idézetb!l ahhoz, hogy
jelezzem: miközben egyetértek a kilenc-
ven évvel ezel!tti vásárhelyi képz!m"vé-
szeti állapotokról tett kijelentésével, a
mai valóságunkra vonatkoztatva cáfo-
lom azt. Kiállításokban napjaink maros-
vásárhelyi polgára nem szenved hiányt.
Nem mintha modern, direkt erre a célra
szakosodott új galériákkal árasztottak
volna el azóta. Ilyenszer" létesítmények
létrehozásával a városvezet!k nem reme-
kelnek. Egyáltalán miben remekelnek?
Kimondottan kiállítási célra használ-
ható, eléggé tágas és a mai elvárásokhoz
igazodni próbáló galériánk csak egy van,
az Art Nouveau, illetve a megyei múzeum
képtári terei, szintén a Kultúrpalotában,
amit még Bernády György építtetett több
mint egy évszázaddal ezel!tt. Az is hosz-
szú ideje a megyei önkormányzat égisze
alatt m"ködik. És akkor mir!l beszélek?
Arról, hogy a vizuális m"vészetek vásár-
helyi felfutását els!sorban civil kezdemé-
nyezések, alapítványi, közösségi
er!feszítések tették lehet!vé azáltal, hogy
székhelyeiken kisebb, kamara jelleg" tár-
latok rendezésére alkalmas tereket, ter-

meket hoztak létre. Ezek száma folyama-
tosan b!vült az eltelt évtizedekben, és
ezzel együtt mind több kiállításnak is
örülhettünk. Az alkotók élnek a bemutat-
kozási lehet!ségekkel, a tárlatnyitókon
pedig többnyire népes közönség van
jelen. Már nem kell búslakodnunk, hogy
nem vagyunk képváros. Persze közelr!l
sem rózsás a helyzet, de ha nehézkesen
is, mégiscsak tágul nálunk is a látvány-
világ. Az elmúlt napokban különösen
eseménydús volt ez a m"vészeti szeg-
mens. Csütörtökön a Bernády Ház föld-
szinti galériáiban a M"vészek Atyhai
Társasága mutatkozott be igazi értéket
képvisel! kép- és szoboranyagával. Az
emeleten a M"vészeti Líceum diákjai ál-
lították ki a Bernády városa ihlette fest-
ményeiket, grafikáikat. Pénteken a
Kultúrpalota jobb szárnyának 2. emele-
tén nyitott rendkívüli kiállítást a Ber-
nády Napokba bekapcsolódó Maros
Megyei Múzeum. Olyan színvonalas és
gazdag válogatást vitt a helybeli néz!k
elé, amilyet ritkán látni. Ezek a képek
így együtt még sohasem szerepeltek. A
Böhm-gy"jtemény remekei mellett a
nagybányai, a kolozsvári, a brassói és a
marosvásárhelyi m"vészeti múzeumok
féltett m"tárgyai láthatók, köztük a
Berde Mária említette nagyszer" Fe-
renczy Károly-m" is, a Levétel a kereszt-
r!l. Aznap este a B5 Stúdió kis termébe
a konceptuális kortárs m"vészet kedve-
l!it várta Bartha József vizuális m"vész,
látványtervez! kurátor. A húszéves 
ARTeast Alapítvány Duet(t) programja
tartott számot az érdekl!désre. Ugyan-
ott, a Bolyai utca 5. szám alatt, a m"te-
remház udvarán zajlott szombaton a
népszer" happening, a Boszorkányége-

tés, amelyre immár negyedszer került
sor. A textilm"vészek zászlói ezúttal is a
magasból ereszkedtek alá a történések
színhelyére. Lenn pedig a keramikusok
rakuégetése vonta magára a figyelmet.
Egy nappal korábban egy fiatal kerami-
kus, a korondi Józsa Ildikó bizonyíthatta
tehetségét a Deus Providebit Tanulmányi
Házban az Exorsus cím" egyéni tárlatán.
Kicsi terem, de ugyancsak s"r"n látoga-
tott a K’ARTE galéria a Kultúrpalota
szomszédságában. Kiváló bukaresti m"-
vész, Ion Grigorescu Marica cím" válo-
gatása látható ott. Az Art Nouveau-ban
a marosvásárhelyi M"vészeti Líceum
egykori és mai tanárai emlékeznek meg
közös kiállításon iskolájuk 70. évfordu-
lójáról. A több mint félszáz m"vészpeda-
gógus festményeit, grafikáit, szobrait,
textíliáit, kerámiáit bemutató tárlat ün-
nepélyes megnyitóját hétf!n tartották
meg. A héten még látogatható a rendez-
vény. És ne feledjük, új, kellemes kiállí-
tótér vár pár hete a bemutatkozni
vágyókra: a Maros M"vészegyüttes nem-
rég átadott székhelyén méretes fotókon
lehet betekinteni a táncosok, zenészek
életébe. Népszer" rendezvényközponttá
válhat ez is, akárcsak a Studium-Pros-
pero Kulturális Központ, ahol november
8-án a Csodálatos Marosszék cím" pá-
lyázat anyagából nyitnak kiállítást.
Aznap a várban a Marx József Fotóklub
is megszólítja közönségét. A 9. Nemzet-
közi Fotóm"vészeti Biennálé biztos sen-
kinek sem okoz majd csalódást. Itt
viszont már újra azzal a problémával üt-
közünk, hogy bizonyos események id!n-
ként egymásra tev!dnek. Ennél nagyobb
bajunk sohase legyen, de mégis jó lenne
megoldást találni arra is, hogy ne legye-
nek ilyen ütközések. Err!l azonban majd
máskor írom le, mi jut az eszembe.
(N.M.K.) 

Err!l jut eszembe



Háromnapos japánsztrájba
léptek a szociális szolgáltatá-
sokat nyújtó marosvásárhelyi
civil szervezetek, amelyek
anyagi szempontból ismét sú-
lyos krízishelyzetbe kerültek.
Ellátottak százai, hátrányos
helyzet! id"s emberek, súlyos
fogyatékkal él" gyerekek ma-
radhatnak ingyenes ellátás
nélkül, mivel az "ket ellátó
szervezeteknek 4-5 hónapos
késéssel törleszti a szerz"dés
alapján jóváhagyott – amúgy
is csekély – összegeket a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat
– hívták fel a figyelmet a hely-
zet súlyosságára a civil szféra
képvisel"i tegnapi sajtótájé-
koztatójukon.

Évekig, esetenként évtizedekig
tartott, hogy felépítsenek egy-egy
hiánypótló, jól m!köd" szolgálta-
tást, hogy lefedjenek bizonyos
szükségleteket, amit valójában az
állami szerveknek kellene megten-
niük; jól képzett szakembercsapat
áll a rendelkezésükre, és most ismét
azzal kell szembesülniük, hogy a fi-

nanszírozás késése miatt lassan nem
tudják többé ingyenesen ellátni a rá-
szorulókat, akikkel dolgoznak, a
szakembereiket pedig nem tudják
fizetni. 
Tartsák tiszteletben 
a megkötött szerz!déseket!

Ludescher László, a Gyulafehér-
vári Caritas ágazati igazgatója rá-
mutatott: a városban elérhet"
szociális szolgáltatások 77 százalé-
kát civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) biztosítják. Ötvenhá-
rom szociális szolgáltatás érhet" el
a rászorulók különböz" rétegei szá-
mára, ebb"l negyvenegyet civil
szervezetek, tizenkett"t pedig ál-
lami, önkormányzati egységek m!-
ködtetnek. Ez az arány az ellátottak
számában is megjelenik, több mint
70 százalékát a rászorulóknak ma-
rosvásárhelyi civilek segítik. – Emi-
att úgy gondoltuk, hogy a civilek
össze kell fogjanak, így október 25-
én megalakult egy akciócsoport,
amelyben a 23 akkreditált civil
szervezetb"l 17 képviselteti magát,
a fennmaradó hat közül is többen
kifejezték már, hogy csatlakozni
szeretnének ehhez a kezdeménye-
zéshez. Azt szeretnénk, ha a helyi

önkormányzattal, a helyi tanáccsal,
a polgármesteri hivatallal partneri
dialógust tudnánk folytatni, szeret-
nénk hozzájárulni a marosvásárhe-
lyi szociális szolgáltatásokat érint"
stratégia kialakításához. Eddig a
konzultációkba csupán jelképesen
voltunk bevonva, szeretnénk, ha a
szociális szolgáltatásokat érint"
kérdésekben konzultálnának ve-
lünk, mivel úgy érezzük, hogy a
szakmai tudásunk és az a feladat,
amit ellátunk, megkívánja azt, hogy
partnerként kezeljenek bennünket. 

Ugyanakkor fel szeretnénk hívni
a közvélemény figyelmét arra is,
hogy az általunk nyújtott szociális
szolgáltatások finanszírozása gye-
rekcip"ben jár, az állami szolgálta-
tások arányaiban sokkal nagyobb
összegeket emésztenek fel, mint
amit a civilek kapnak ugyanezekért
a szolgáltatásokért, holott ugyan-
azok a szakmai standardok vonat-
koznak ránk és az állami szektorra
is. A marosvásárhelyi önkormány-
zat a leszerz"dtetett szolgáltatá-
sokra járó finanszírozásokat
legkevesebb 4-5 hónapos késéssel
utalja át – holott ezekre aláírt szer-
z"dések vannak –, olyan helyzetbe
hozva a civileket, hogy csökkente-

niük kell a szolgáltatásaikat, egye-
sek eladósodnak, bankhitelhez kell
folyamodjanak. Úgy érezzük, hogy
ez igazságtalan, úgy érezzük, hogy
az adott szónak, a szerz"désnek
nincs érvénye, ezért japánsztrájkba
lépünk, három napon át fehér kar-
szalaggal a karunkon tiltakozunk –
mutatott rá a Caritas ágazati igazga-
tója. Érdekl"désünkre kifejtette,
utoljára augusztus végén kapták
meg az áprilisra járó összeget, azóta
semmit. Mint mondta, csütörtökön
a civil szervezetek részt vesznek a
helyi tanács soros ülésén, ugyanis
el"reláthatólag ott születik majd
döntés a leköszön" kormány által a
városnak leosztott 24 millió lej el-
osztása kapcsán. 

– Bízunk benne, hogy kedvez"
döntés születik, és legalább azokat
a tartozásokat kiegyenlíti az önkor-
mányzat, amely összegeknek a biz-
tosítását szerz"désben vállalta –
tette hozzá az igazgató. 

Dr. Alexandru Lup!a, az Alpha
Transilvan# Alapítvány igazgatója
nehezményezte, hogy a tanács által
megszavazott összegek eleve nem
fedezik a civil szervezetek valós
szükségleteit. De mivel még a jóvá-
hagyott finanszírozást sem kapták
meg, a szervezetek arra kényszerül-
nek, hogy bankhitelhez folyamod-
janak, képtelenek törleszteni az
adókötelezettségeiket. Amennyiben
nem oldódik meg ez a helyzet, el"-
fordulhat, hogy az alapítvány arra
kényszerül, hogy felbontsa az alkal-
mazottak munkaszerz"dését, olyan
szakemberekéét, akik 15 éve odaa-
dással végzik a munkájukat. – Ez a
lerombolása mindannak, amit 15 év
alatt felépítettünk – jegyezte meg
sajnálkozva dr. Lup$a. 
Nap mint nap a túlélésért 
kell harcolniuk

Ábrám Noémi, a Diakónia Alapít-
vány vezet"je hangsúlyozta: a kö-
zömbösség, ami a helyi
önkormányzat részér"l tapasztal-
ható, els"sorban a gondozottaikat
érinti hátrányosan, hiszen a leszer-
z"dött összegek késése miatt a tevé-
kenységüket csak bizonyos
mértékben tudják ellátni. 

– Emiatt az ellátottaink részér"l
állandó számonkérésnek vagyunk
kitéve. Mi ezekre az összegekre

számítunk, nem vagyunk profit-
szervezetek, hogy csak úgy el"-
húzzunk összegeket a zsebünkb"l,
hogy kiegészítsük a költséghiá-
nyokat – tette szóvá Ábrám
Noémi, aki szerint érthetetlen,
hogy küls" forrásokat, esetenként
magyar állami támogatásokat kell
lehívniuk ahhoz, hogy tudják el-
látni a helyi szinten vállalt felada-
taikat. – Az alapítványok a napról
napra való túléléssel vannak elfog-
lalva, ahelyett hogy arra a mun-
kára tudnánk koncentrálni,
amelyet becsülettel felvállaltunk
és szívesen végzünk – adott han-
got felháborodásának. 
A fogyatékkal él!knek járó pótlék is
késik

Simon Judit, a Hifa Románia el-
nöke kiemelte: amellett, hogy már
eleve csekélyek a városnál megpá-
lyázható összegek, a civileknek
még azzal is szembe kell nézniük,
hogy ezeket több hónapos késéssel
utalják át. A civil szervezetek mel-
lett azonban a fogyatékkal él"k is
bajban vannak, ugyanis késik a
nekik járó gondozói pótlék folyósí-
tása. A sajtótájékoztatón jelen volt
egy háromgyerekes, fogyatékkal
él" fiatal édesanya, aki érdekl"dé-
sünkre elmondta, gondozói pótlék-
ként havonta minimálbér a
jövedelme, viszont két hete késik a
neki járó juttatás kifizetése, a szoci-
ális osztályon azt a választ kapta,
hogy el"fordulhat, hogy jöv" héten
sem kapja meg az összeget, amelyre
oly nagy szüksége van a családnak.
Mint mondta, sok sorstársánál sze-
rencsésebb helyzetben van, mivel a
férjének van jövedelme, segítenek a
szülei is, viszont sokan vannak,
akiknek ez az egyedüli bevételi for-
rás. 

Marinela Gombos, a Rheum-
Care Alapítvány igazgatója azt tette
szóvá, hogy az önkormányzati kép-
visel"kben talán nem is tudatosul
annak a munkának a jelent"sége és
szükségessége, amit a civilek vé-
geznek, az, hogy például az agyvér-
zés következtében lebénult
betegeknek létfontosságú, hogy
hozzáférjenek a megfelel" rehabili-
tációhoz, és milyen következmé-
nyekkel jár rájuk nézve a
finanszírozás elmaradása. 
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Menyhárt Borbála

Fotó: Menyhárt Borbála

Ismét krízishelyzetben a szociális szolgáltatásokat nyújtó civilek
Háromnapos japánsztrájkba léptek

A kisebbségek anyanyelv-
használati jogait helyreállító
közigazgatási törvényterve-
zetet terjesztett a parlament
elé az RMDSZ – közölte ked-
den hírlevelében a szervezet.

Az új tervezet tartalmaz minden
olyan – a közigazgatási kódexet
hatályba léptet" sürg"sségi kor-
mányrendeletb"l kihagyott –
nyelvhasználati jogot, amelyet az
RMDSZ-nek sikerült a tavalyi par-
lamenti vita során elfogadtatnia, és
újabb, magyar szempontból fontos
kiegészítéseket is javasol.

Az RMDSZ által kidolgozott
tervezet immár szankciókat irá-
nyoz el" arra az esetre, ha a közin-
tézmények nem tartják be a
nyelvhasználati jogokat, a megyei
rend"rségekre is kiterjesztené az
anyanyelvhasználati jogot, és a
szimbólumhasználati jogokat is
szabályozza oly módon, hogy a
megyei és települési önkormányza-
tok saját hatáskörben dönthessenek
a nemzeti, történelmi, gazdasági és
kulturális identitásunkat kifejez"
szimbólumok használatáról.

A tervezet elfogadtatásával az
RMDSZ egyebek mellett azt
akarja elérni, hogy ne csorbuljanak
a magyar közösség szerzett, ér-
vényben lév" jogai azokon a tele-
püléseken, ahol a magyarság
számaránya a húszszázalékos

nyelvhasználati küszöb alá csök-
ken a következ" népszámláláskor,
így például Kolozsváron se vehes-
sék le a magyar helységnévtáblát a
2021-es népszámlálást követ"en.

Cseke Attila, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezet"je az MTI-nek te-
lefonon elmondta: az RMDSZ nem
egy törvénymódosítást, hanem a –
központi és helyi közigazgatás m!-
ködését egységes keretbe foglaló –
teljes közigazgatási törvénykönyv
tervezetét terjesztette be, mert ko-
moly parlamenti vitát akar a ki-
sebbségi jogokról.

„Az anyanyelvhasználati jogo-
kat vissza akarjuk helyezni arra a
szintre, amelyet egyszer a parla-
ment már elfogadott és a kormány
júliusban megnyirbált” – szögezte
le Cseke Attila.

A frakcióvezet", aki a korábban
az RMDSZ képviseletében vett
részt a közigazgatási kódexet el"-
készít" parlamenti bizottság mun-
kájában, felidézte: jelenleg a
törvénykönyvnek az a – kisebbségi
szempontból hiányos – változata
van hatályban, amelyet a kormány
júliusban sürg"sségi rendelettel fo-
gadott el, miután a parlamenti vita
során el"készített törvénykönyvet
alaptörvénybe ütköz"nek min"sí-
tette az alkotmánybíróság. Megje-
gyezte: az ombudsman a
kormányrendelet ellen is óvást

emelt, és így fennáll a veszélye,
hogy a teljes közigazgatást megbé-
nító joghézag keletkezik, ha a kor-
mány változata is elbukik a
normakontrollon.

Az RMDSZ politikusa szerint a
román parlamentnek – az újabb al-
kotmánybírósági döntést"l függet-
lenül – mindenképpen újra kell
tárgyalnia a teljes közigazgatási
kódexet, és ezen belül a kisebbségi
jogokat.

Az MTI érdekl"désére, hogy az
RMDSZ kérte-e az új parlamenti
többség támogatásával kormány-
alakításra készül" Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) támogatását az általa
beterjesztett törvénytervezet elfo-
gadtatásához, Cseke Attila azt
mondta: a PNL-lel folytatott tár-
gyalásokon nem merült fel a téma,
mert az RMDSZ a kormányalakí-
tástól függetlenül is benyújtotta
volna a törvényjavaslatát, amely
azon a korábbi parlamenti változa-
ton alapul, amelyet az akkor kor-
mányon lév" Szociáldemokrata
Párt és ALDE mellett a PNL tör-
vényhozóinak mintegy fele is meg-
szavazott.

„Lényegében egy olyan formát
terjesztettünk be módosításokkal,
amely bírta a parlament több mint
hatvan százalékának támogatását”
– mutatott rá az RMDSZ frakció-
vezet"je. (MTI)

Az anyanyelvhasználati jogokat helyreállító
tervezetet terjesztett be az RMDSZ

Elérhet!k a települések méreteire, 
a földhasználat módjára vonatkozó adatok
B!vült az Erdélystat honlapja
Az Erdélystat – erdélyi statiszti-

kai szolgálat – célja az Erdélyre és
a romániai magyar közösség hely-
zetére vonatkozó statisztikai adatok
rendszerezése, megjelenítése és ér-
telmezése. A projekt keretében Er-
dély területe alatt a mai Románia
16 megyéjét és ezen megyék teljes
területét, összes közigazgatási egy-
ségét értjük. A jelenlegi közigazga-
tási határok szerint ez 1183
közigazgatási egységet jelent, me-
lyek területe összesen 100 293 km2.
Ezen a területen 47 megyei jogú
város (ebb"l 16 egyben megye-
székhely), 95 egyéb város és 1041
község található. A www.erdelys-
tat.ro honlapon azon 468 erdélyi
(és három Erdélyen kívüli) köz-
igazgatási egységr"l találhatók
részletes statisztikai adatok, ahol
legalább 250 magyar él. Ezenkívül
adatlapok készülnek megyei szin-
ten, illetve egyes nem hivatalos te-
rületi egységekr"l is (pl.
székelyföldi vagy partiumi magyar
etnikai tömbvidék).

Az adatlapok tartalma b"vült.
Mostantól tartalmazzák az egyes
települések területét, illetve néhány
területhasználati adatot: a szántóte-

rületek méretét, az egyéb mez"gaz-
dasági területek (pl. legel", gyü-
mölcsös) méretét, a közigazgatási
területhez tartozó erd"k területét,
illetve az egyéb, nem mez"gazda-
sági területek (pl. beépített terüle-
tek, utak, folyók) összesített adatát.
Így például kikereshet", melyik a
legnagyobb, illetve a legkisebb te-
rület! erdélyi magyarlakta telepü-
lés (Fels"visó, Balánbánya), mely
település határához tartozik a leg-
nagyobb szántó Erdélyben
(Pécska) vagy például Kovászna
megyében (Csernáton), s"t akár az
is, hogy vajon Homoródalmásnak
vagy Homoródszentmártonnak a
közigazgatási területéhez tartozik-
e nagyobb erd".

A honlap és az ott található ada-
tok, adatlapok egyre b"vül" adat-
állománya reményeink szerint így
már nem csak az erdélyi magyar
közösség önismeretének gyarapí-
tásához járulhat hozzá, hanem
egyre inkább minden felhasználó
számára könnyen használható
adatokat nyújt akár szakmai,
szakpolitikai és tudományos
elemzések készítésére is. 
(közlemény)



Eseményszámba megy, amikor
egymáshoz közel két, igen jelent!s,
tematikájában, alkotásaiban egya-
ránt rokon képz!m"vészeti tárlat
nyílik Marosvásárhelyen. Jelen
esetben ez történt: a múlt héten
megnyitott, a két világháború kö-
zötti erdélyi képz!m"vészetet be-
mutató kiállítás mellé egy újabb
társult, ugyancsak a Kultúrpalotá-
ban, annak földszinti Art Nouveau
galériájában. Az utóbbi tárlat azon-
ban egy nagyobb szabású esemény-
sorozat része: a Marosvásárhelyi
M"vészeti Szaklíceum idén ünnepli
megalakulásának 70. évfordulóját
(a mai iskola el!dje 1908-ban, Ber-
nády György polgármestersége ide-
jén jött létre Városi Zeneiskola
néven Metz Albert vezetésével), ez
alkalomból nyílt a kiállítás is – ez-
úttal nem a diákok (azt a Bernády
Ház emeletén tekinthetik meg az ér-
dekl!d!k), hanem a tanárok munká-
iból. És nem csak a mai
tanárokéiból: évtizedekre visszame-
n!en megannyi jelent!s képz!m"-
vész alkotásaiból, olyan
értékteremt! alkotók munkáiból,
akik a huszadik század folyamán az

erdélyi képz!m"vészet kimagasló
képvisel!ivé váltak – és itt a párhu-
zam a két tárlat között.

A kiállítás megnyitójára hétf!n
délután került sor telt házas közön-
ség jelenlétében. A résztvev!ket
Mana Bucur, a Romániai Képz!-
m"vészek Egyesülete Maros me-
gyei fiókjának elnöke – maga is
m"vészetis véndiák – üdvözölte. A
város kimagaslóan fontos kulturális
intézményének nevezte az iskolát,
majd átadta a szót az est ceremóni-
amesterének, Kálmán Enik! fest!-
m"vésznek, a m"vészeti líceum
képz!m"vészeti katedraf!nökének,
a tárlat kurátorának. Kálmán Enik!
megköszönte mindenkinek a rész-
vételt, az együtt való ünneplést,
majd Diana Sabina Grozav igaz-
gató és Ávéd Éva aligazgató szólt a
jelenlév!khöz. Mindketten az is-
kola múltjáról és jelenér!l, az el-
múlt hetven év alatt onnan kinöv!
generációkról, azok jelent!ségér!l
beszéltek. 

A kiállítást Nagy Miklós Kund
m"vészeti író méltatta. 

– Hetven év egy ember életében
is sok, én ezt érzem… De a hetven
évnek el!nye is van, az elmúlt fél
évszázad alatt nagyon sok képz!-
m"vészt megismerhettem, és

tudom, hogy nagyon sok történet,
érdekes sztori született a m"vészeti
iskola életér!l, mindazokról a diák-
csínyekr!l, tanárokról, akik ezek-

ben részesedtek valamilyen módon.
Így egy kicsit én is úgy érzem,
mintha ide jártam volna. Ezt a kiál-
lítást, amelyen 53 m"vésznek öt-
vennél jóval több munkája szerepel,
összefoglalva nehéz bemutatni, hi-
szen az, amit itt látunk, a m"vészet-
történetnek már részévé vált.
Bukarestt!l New Yorkig bárhol is
beszélgettem a Marosvásárhelyr!l
elszármazott vagy itt tanult alkotók-
kal, mindannyian azt emlegették,
hogy életüknek egyik legfontosabb
id!szaka volt az, amelyet itt töltöt-
tek, és ez az iskola indította el !ket
a m"vészet és a siker útján. Ez a tár-
lat is ezt tükrözi, úgy tudnám legin-
kább jellemezni, mint egy stafétát.
Nemzedékek adják egymásnak to-
vább a tudást, és milyen nagyszer",
hogy az egykori tanulók közül
sokan visszatértek tanárnak. Remé-
lem, hogy ez a folyamat folytatódik.
A második emeleti, két világháború
közötti erdélyi képz!m"vészetet be-
mutató tárlaton olyan m"vészek al-
kotásait is láthatjuk, akiknek
munkái itt is szerepelnek, például
Barabás István, Bordi András vagy
Izsák Márton. #k már annak idején
is fontos szerepl!i voltak a hazai
m"vészeti életnek. Ezen a kiállítá-
son a nagy öregek, az els! nagy vá-
sárhelyi nemzedék munkái is
láthatók, azoknak az alkotásai, akik-

t!l továbbszármazott a mozgalom,
amely országos szinten is kiemelte
Marosvásárhelyt a m"vészeti élet
tekintetében. Majd jöttek a többiek,
akik akkor még fiatalok voltak, a
Nagy Pál nemzedéke, és eljutottunk
a mai napig, amikor számos érdekes
technikai és technológiai újítás is
jellemzi a nemzetközi és hazai kép-
z!m"vészetet. Az iskola arról is
híres volt, hogy olyan alapozást
adott az induló diákjainak, végzett-
jeinek, hogy a kolozsvári, bukaresti,
jászvásári egyetemeken mindig tud-
ták, hogy amikor jön a vásárhelyi
különítmény, akkor nagyon tehetsé-
ges diákokat fognak felvenni. És
ezek közül a diákok közül sokan
visszajöttek, maradandót alkottak
festészetben, szobrászatban, grafi-
kában, textilm"vészetben, installá-
ciókban és hagyományos
megoldásokban, formabontásban,
színvilágban és mindabban, ami a
mai m"vészeti életben él, élni tud és
élni fog – mondta Nagy Miklós
Kund, majd Petre C"pri#" fest!m"-
vész elevenítette fel m"vészeti isko-
lás emlékeit, élményeit.

Az egész estés eseménysorozat
itt nem ért véget: 18 órától a Maros-
vásárhelyi M"vészeti Szaklíceum
zene szakos tanárainak koncertje
kezd!dött a Kultúrpalota nagyter-
mében.

Régóta úgy érzem, november els! es-
téje nem csak az emlékezésé. Mi-
közben gyertyáink, mécseseink

eltávozott szeretteinknek küldenek üzenetlán-
got, önmagunk földi valóját is intenzívebben
éljük meg, kicsit közelebb simulunk egymás-
hoz mi, temérdek virágot cipel!, fázós kézzel
nyughelyet díszít! ittmaradottak. Úgy érzem,
egy kicsit az életet hirdetik, ünneplik a le-
szálló ködben ébred! fények. Éppen ezért a
mai történet nem az elmúlásról szól. 

Linda iskolás volt, amikor a rendszervál-
tás éve családostól átrepítette az „ígéret
földjére”. A szülei megvárták, hogy elvé-
gezze az ötödik osztályt, csak azután teleped-
tek a határon túlra, így számára a nyári
vakációban kezd!dött az új élet. Álmokat és
kedvenc tárgyakat is itthon hagyott, a legin-
kább mégsem azok hiányoztak. 

– Tusi néni, mióta az eszemet tudom, az
udvarunkon lakott – lépett vissza négy évti-
zedet az id!ben, amikor sok év után újra ta-
lálkoztunk. Egy héttel hamarabb jött haza
világítani, november elsején ugyanis rend-
szerint a férje rokonságához mennek ki a
debreceni temet!be. Egyedül érkezett, mert
ilyenkor a párja dolgozik, a gyerekeknek ott
az iskola, egyikük sem húzhatja ki magát a
napi kötelességek alól. $ viszont jó el!re be-
ütemezte az egyhetes szabadságot, mert
tudta, hogy ezekben a napokban csak kis-
lánykora városában érzi igazán otthon
magát.

– F!leg Tusikámért ülök fel mindig a Vá-
sárhelyre induló autóbuszra – rugaszkodott
neki újra a történetnek a negyvenes éveiben

járó, ápolt, karcsú n!. – Mivel a nagyszüleim
falun éltek, és a gazdaság gondjai teljesen
lefoglalták !ket, kiskoromban ez a dauerolt
hajú, kedves hangú, pedáns szomszédasz-
szony vállalta, hogy vigyáz rám, amíg
anyuék dolgoznak. Reggel elvitt az óvodába,
délben utánam jött. Hétköznapokon mindig
nála ebédeltem. Szerette megadni mindennek
a módját, reggel, délben és este például más-
más szín% terít!t tett a
konyhaasztalra. Türel-
mesen várta, hogy ki-
kanalazzam a levest,
amikor pedig a máso-
dik fogás következett,
fogpiszkálókra t%zött
hús- és kenyérdarabkákból készített nekem
hadsereget. Soha nem siettetett, és mindig
meghallgatott. Evés után, ha jó id! volt, kiült
velem a tornácra, és mesét mondott vagy ké-
peslapárust játszott velem. 

– Honnan kapta a nevét? – szóltam közbe,
mert tartottam t!le, hogy a történet esetleges
fordulatai elfeledtetik velem ezt a kezdetekt!l
bennem motoszkáló kérdést.

– Tusi néni román volt, de jól tudott ma-
gyarul, velem is az anyanyelvemen beszélt.
Ha valamit megkívántam, pillanatokon belül
készítette is. Amikor megköszöntem, mindig
azt válaszolta: „Semmi ez, kicsi drága. Hát
nem én vagyok a te m"tu&ád?” Ez volt az
egyetlen román szó, amit az együttlétünk során
használt. Ezért is neveztem el Tusikának.

– A kés!bbiekben, iskoláskorodban is vi-
gyázott rád a néni?

– Igen, végig, amíg itt éltünk. Délutá-
nonként nála írtam a házi feladatokat, ha
elakadtam, segített. Egyszer, amikor na-
gyon fáradt voltam, le is másolta helyettem
szépírásból a másnapi házit. Tudta, hogy
nem fogok visszaélni a helyzettel, és az el-
következ!kben nem próbálom eljátszani,

hogy semmi er!m lec-
két írni. Különleges bi-
zalmi viszony volt
közöttünk, a szavak
nélkül kimondott gon-
dolatok kommunikáci-
ója.

Beszélget!társam cigarettára gyújtott.
Percek teltek el, mire újra megszólalt.

– Nagyocska voltam már, harmadikos,
amikor egy délután Tusi néni rosszul lett.
Most is tisztán emlékszem, a kifest!sköny-
vemet lapozgattam, ! az asztalt szedte le.
Nem vettem észre, hogy megszédül, csak a
zajra kaptam fel a fejem, amikor összeesett.
Els! rémületemben k!vé dermedtem, de a
következ! pillanatban már tudtam, mit kell
tennem. Nemrég vezették be hozzá a tele-
font, az volt az egyetlen kellék a házban,
amihez nem nyúlhattam. A készülék mellett
volt egy notesz, az els! oldalán három jó-
kora szám sorakozott. A számsor el!tt
nagy, szálkás bet%k: „ment!állomás”.
Gondolkodás nélkül tárcsáztam, aztán lé-

legzetvétel nélkül kiabáltam bele a kagy-
lóba Tusika lakcímét. Azt is hozzámakog-
tam, hogy „Tusi néni se simte r"u”, de más
információval nem tudtam szolgálni. Benne
volt a pakliban, hogy a hangom hallatán
azt hiszik a központban, gyerekcsíny az
egész, de hála a Gondviselésnek, nem ez
történt. Rövid id!n belül megérkezett a
ment!autó, és elvitte Tusi nénit. Minden
nagyon gyorsan történt, bennem csak kép-
foszlányok maradtak. Halványan rémlik,
hogy az egyik férfi megsimogatta a hajam,
és azt mondta, ügyes voltam, de az is lehet,
hogy ezt már csak hozzáképzeltem az
egészhez. A ment!sök távozása után alig
negyedórát maradtam magamra, jött anyu-
kám, és hazavitt. 

– Meggyógyult a néni? 
– Hála Istennek, túlélte a szívrohamot. Az-

után mindig gyógyszert kellett szednie, és
vigyáznia kellett, hogy ne er!ltesse meg
magát, ezeket leszámítva teljesen vissza-
nyerte régi önmagát. Sokszor emlegette,
hogy nekem köszönheti az életét. Olyankor
mindig arra gondoltam, hogy kvittek va-
gyunk, hiszen engem a gyermekkorom leg-
szebb délutánjaival ajándékozott meg. Jó
pár évvel a kivándorlásunk után mondta
fel a szíve a szolgálatot. Nem volt lehet!-
ségünk hazajönni a temetésére, így nem
tudtam t!le elköszönni, de ezt utólag nem
is bánom. Talán ezért érzem úgy, hogy a
mai napig részese a mindennapjaimnak, itt
van, figyel, és néha, ha nagyon elfáradok,
terített asztallal vár képzeletem konyhájá-
ban. 
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és beruházási lehet!ségekr!l, vala-
mint a régióban tevékenyked! ál-
lami és szakmai szervezetek
szolgáltatási portfóliójáról. Jó alka-
lom ez tehát arra is, hogy azok az
iparban vagy a mez!gazdaságban
tevékenyked! t!keer!s kis- és kö-
zépvállalkozások, amelyek, akár
pályáztak a gazdaságfejlesztési
programokra, akár nem, de hajlan-
dók egymással együttm"ködni ezen
a rendezvényen, építsenek ki part-
nerkapcsolatot anyaországi vagy
más Kárpát-medencei (felvidéki,
vajdasági, muravidéki stb.) cégek-
kel. Ugyanis a térségben már 
beindított gazdaságfejlesztési prog-
ramok egyik célja, hogy létrejöjjön
egy közös árualap, amely verseny-
képesebb helyzetbe hozza a térség
vállalkozóit az uniós és azon kívüli
piacokon. Hazai példát említve,
olyan, mint a Merkúr üzletlánc m"-
ködtetése, amikor kis- és középvál-
lalkozók által megtermelt javakat
egy helyen, megfelel! marketing-
gel, jobb áron értékesíthetnek. Ez
globálisan azt jelentené, hogy,
mondjuk, amennyiben a Kárpát-
medencében el!állított jó min!ség"
pálinkát egy helyre gy"jtenénk, és
nagy mennyiségben értékesítenénk,
az eladási árat illet!en sokkal jobb
helyzetb!l lehetnek tárgyalásokat
folytatni, s ennek eredményeként

betörni az AEÁ vagy Japán, de akár
Kína piacaira is. 

Ezért is a rendezvény egyik célja
a magyar export, a Kárpát-meden-
cei gazdasági er!tér növelése volt.
A konferencián jelen lev!, felszó-
laló – a gazdaságfejlesztésben aktív
szerepet vállaló – miniszterek is ezt
hangsúlyozták. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium miniszterhe-
lyettese, Magyar Levente köszönt!-
jét követ!en dr. Palkovics László
innovációs és technológiai minisz-
ter az exportképes kis -és középvál-
lalkozók nemzetközi piacra lépését
el!segít! magyar multi programról
tartott el!adást. #t követte dr. Nagy
István agrárminiszter, aki a magyar
agrárium és a környez! országok-
beli élelmiszeripar exportlehet!sé-
geir!l értekezett. 

Az el!adásokat követ!en ke-
rekasztal-beszélgetésen a résztve-
v!k (Vajdaság, Kárpátalja, Horvát-
ország, Muravidék, Erdély) teljes
képet kaphattak a határon túli gaz-
daságfejlesztési programokról. A
panelbeszélgetéseken többek között
a magyar startup programok Kár-
pát-medencei esélyeit, eredményes-
ségét latolgatták. Szó volt a
brandépítésr!l a külföldi piacokon,
illetve arról is, hogy milyen fontos
a profi beszéd és prezentáció az üz-
leti világban. A kiállítótérben több
mint 250 Kárpát-medencei kiállító

mutatta be termékeit, és a konferen-
cia lehet!séget teremtett kétoldalú
(ún. B2B) üzleti megbeszélésre.
746 egyeztetett találkozóra került
sor. A díszvacsorán – az el!z! évi
rendezvény hagyományát folytatva
– jótékonysági célra gy"jtöttek a
résztvev!k. Az idén egy beregszászi
gyerekment! alapítványnak ajánlot-
ták fel az összeget. 

Kozma Mónika kifejtette, hogy a
magyar kormány a gazdaságfejlesz-
tési programok mellett nyitott a
technológiai transzferre is mind az
ipar, mind a mez!gazdaság terén.
Ezt hangsúlyozta mindkét tárcave-
zet!. A kerekasztal-beszélgetés
pedig jó alkalom volt arra, hogy a
Kárpát-medencei programot irányí-
tók – egymáshoz viszonyítva is –
képet kapjanak arról, hol áll az adott
térség gazdasága, mez!gazdasága.
Erdély a jó középmez!nyben van.
Nálunk kevésbé honosodtak meg az
új, innovatív technológiák, és a di-

gitalizálás terén is van még fejl!dni-,
tanulnivaló. Például az olyan cégek-
nél, ahol legalább 100 alkalmazott
van, és hasznos lenne egy vállalat-
irányító szoftver bevezetése, még
mindig a klasszikus módon, papíron
és egyszer" könyvel!i programmal
dolgoznak. A mez!gazdaságban
pedig még mindig ódzkodnak a
gazdák a korszer", számítógép-ve-
zérlés" gépek, eszközök, feldolgozó
gépsorok megvásárlásától, a drónok
használatától. 

Mindemellett hiányzik a vállal-
kozók önbizalma, hogy kilépjenek
termékeikkel a (kül)piacra. Az erdé-
lyi gazdaságfejleszt! program irá-
nyítója úgy látja, hogy ehhez
generációváltásra van szükség.
„Akik alapították és mindeddig jól
m"ködtették a cégeket, más menta-
litás mentén gazdálkodtak, aki vi-
szont átveszi, örökli második
nemzedékként a vállalkozásokat,
érdekelt abban, hogy beruházzon az

új technológiákba, használja a di-
gitális irányítást az iparban, a me-
z!gazdaságban. A Pro Economica
Alapítványnál megkötött szerz!-
dések is ezt igazolják. A követ-
kez! lépésben a cégeknek,
farmereknek el kell sajátítaniuk
és alkalmazniuk a korszer" me-
nedzsment- és marketingtechni-
kát is. A Kárpát EXPOrt
kiállításon is kit"nt, hogy na-
gyobb volt az érdekl!dés az
olyan standoknál, ahol megfelel!
csomagolásban, prezentációval
került a termék az érdekl!d!k
elé. Erdélyben még van jól kép-
zett munkaer!, nagyon jó min!-
ség" föld – ez lehet az
er!sségünk, ehhez kell az a tudás
és a technológiai fejl!dés, amelyet
felkínál a magyar kormány, ennek
eredménye lehet a közös Kárpát-
medencei árukészlet. Ezért érdemes
jelen lenni a Kárpát EXPOrton” –
mondta Kozma Mónika. 

Pénteken délben a Gyulakuta
községhez tartozó Csöbön fel-
avatták az ország els!, Aber-
deen Angus húshasznú
szarvasmarhát nemesít! köz-
pontját. A korábbi, nem hasz-
nált fej!stehénfarmot felvá-
sárolta az Aberdeen Angus
fajtát tenyészt!k országos
egyesülete, és saját beruhá-
zásként alakíttatta át az új
rendeltetésének megfelel!en.
Az avatón a helyi és országos
hivatalosságok mellett össze-
sen mintegy 700 érdekl!d!,
farmer, különböz! mez!gaz-
dasági egyesületek, illetve a
szaksajtó képvisel!je vett
részt. 

A farmátalakítás több mint
150.000 euróba került. A beruházást
az egyesület költségvetéséb!l áll-
ták, így az új egység is az ország 41
megyéjében fiókszervezetbe tömö-
rül!, mintegy 1000 tenyészt! tulaj-
dona. Az Aberdeen Angus Románia
egyesület részt vesz az országos
szarvasmarha-nemesítési program-
ban, így ennek részeként is létre
kellett hozni a farmot – tudtuk meg
dr. Nagy Péter Tamás állatorvostól,
farmert!l, az egyesület igazgatóta-
nácsi tagjától. 

A korszer" elvárásoknak megfe-
lel!en alakították ki az istállót, ahol
50 apaállat elhelyezésére alkalmas
rekeszeket hoztak létre. Az avatásra
18 törzskönyvezett bikát hoztak és
helyeztek el a rekeszekben, köztük

volt az az európai bajnok is, amely
a legjobb nemesít! pontértéket
gy"jtötte össze. A tervek szerint a
csöbi farm az országos húsmarhate-
nyésztés központja lesz, ahol a te-
nyésztési programban kiválasztott
növendékeket gondozzák. Az álla-
tokat egy évig tesztelik, vizsgálják a
tenyésztési értékek alakulását. A fe-
deztetési engedélyezés után bekerül-
nek az állatnemesítési programba.
Egy részüket árverésen értékesítik,
más részüket pedig kölcsönadják
azoknak a gazdáknak, akik az állat-
állományuk min!ségén szeretnének
javítani. Egyel!re a farmon két állat-
gondozót alkalmaznak, majd foko-
zatosan bekapcsolódik a munkába az
egyesület nyolc állatnemesít! szak-

mérnöke, mivel csak jöv!ben lesz-
nek ivarérettek a tesztelt bikák.
Addig fel kell szereljék a laborató-
riumot, ahol szakszemélyzet fog
dolgozni. A felszerelés egy részét a
minisztérium támogatásának kö-
szönhet!en más leszerelt laborató-
riumoktól kapják, a többi korszer"
berendezést a jöv! évi beruházási
alapból vásárolná meg az egyesület.
A következ! lépés a laboratórium
beüzemelését követ!en a fagyasz-
tott ondó forgalmazása lesz, amit
külön engedélyeztetni kell. 

Az egyesület nem csak a nemesí-
t!állomás beüzemelését tervezi.
Már megvásárolták Gyulakután az
egykori malom szomszédságában
azt a farmot és a hozzá tartozó terü-

letet, ahol az els! országos Aber-
deen Angus-felvásárlási központot lé-
tesítenék. Erre mintegy 500.000 eurót
szán az egyesület saját bevételéb!l, és
keresik a pályázati lehet!séget, hogy
kiegészítsék az építkezéshez szüksé-
ges összeget. A munkát már a jöv!
évben elkezdenék. 

A két állattenyészt! egység szer-
vesen kiegészítené egymást –
mondta dr. Nagy Péter Tamás. A
felvásárlóközpont segíti majd az
Aberdeen Angus fajtát tenyészt!
gazdákat, hogy megfelel! áron ér-
tékesítsék állataikat. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a munkaer!hiány
miatt egyre több tejhasznú szarvas-
marhát tenyészt! áll át a húshasznú
állatok tenyésztésére, mivel keve-
sebb fizikai munkát igényel ez a
fajta. Ugyanakkor a tej ára is inga-
dozik, sokkal kiszámíthatóbb a hús-
értékesítési piac. 

A felvásárlóközpontban árveré-
sen értékesíthetnék az állatokat egy-
részt a gazdák között, másrészt
pedig vágóállatként a nagybani fel-
vásárlóknak. Amennyiben egy-
szerre egy- vagy kétkamionnyi állat
kerülne kalapács alá, a gazdáknak is
megfelel! áron lehetne értékesíteni
a különböz! kategóriákhoz tartozó
állatokat – mondja az állatorvos,
majd hozzáteszi, hogy a most fel-
avatott nemesít!állomás garantálja,
hogy a piacon keresett, szavatolt
min!ség" terméket vásárolhatnak
az él!állat- vagy a marhahús-feldol-
gozók, -forgalmazók. 

– A székelyföldi megyékben
(Maros, Hargita, Kovászna) a leg-
utóbbi kiírás alapján a Pro Econo-

mica gazdaságfejlesztési alapít-
ványnál több mint 100 Aberdeen
Angus húsmarhát tenyészt! gazda
pályázott sikeresen. Ez azt jelenti,
hogy az elkövetkezend! években
rohamosan megn! a tenyészt!k és
az állatállomány száma, így nagy
szükség lesz mind a nemesít!állo-
másra, mint a felvásárlóközpontra.
Így is a több mint 1000 tagot szám-
láló országos egyesület gazdáinak a
háromnegyede az erdélyi megyékben
gazdálkodik. A tájegység földrajzi
adottsága miatt Erdély az Aberdeen
Angus fajta romániai „hazája”.
Mindezért nagy jelent!séggel bír,
hogy a nemesít!állomás mellett a fel-
vásárlóközponttal együtt Gyulakuta
lett a fajta meghonosításának orszá-
gos központja. Azt tervezik, hogy
ennek mintájára hasonló farmokat
létesítenek más régiókban is, de a
kiindulópont Csöb – Gyulakuta –
fejtette ki dr. Nagy Péter Tamás. 

Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere a község életében történel-
minek nevezte az eseményt, hiszen
reménye szerint mind a nemesít!ál-
lomás, mind a felvásárlóközpont
nemcsak a település, hanem a kistér-
ség és a megye gazdasági életét is
fellendíti. A községnek 6000 hektár
mez!gazdasági területe van, a far-
merek 450 szarvasmarhát és 2500
juhot tenyésztenek. Összesen min-
tegy 220 gazda kap mez!gazdasági
támogatást, van tehát potenciál, így
reméli, hogy megn! azok száma,
akik Aberdeen Angus fajtát tenyész-
tenek. A mez!gazdaság fejl!dése
más kiegészít! gazdasági ágazatokra
is kihat majd – mondta az elöljáró. 

Szerkesztette: Vajda György

Csöb az Aberdeen Angus-tenyésztés országos központja lett 
Felavatták az els!, húshasznú szarvasmarhákat nemesít! állomást 
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Vajda György 

Együttm"ködés a piaci térhódításért 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György 



A Kamirest Construct Kft.-t
2014-ben hozták létre, két
éve m!ködik az új telephe-
lyen. A cég ipari létesítmé-
nyek el"regyártott beton-
elemekb"l álló tartószerke-
zeteinek szerelésével foglal-
kozik. A cég élén Anca Cre!u
igazgató és Mihálcs Károly
ügyvezet" áll. El"bbivel a cég
székhelyén beszélgettünk. 

– Jelenleg négy szerel!csoporttal
dolgozunk. Általában betoneleme-
ket gyártó cégekkel kötünk szerz!-
dést, leginkább a tordai ASA
Consszal. Azért kötünk közvetlen
szerz!dést a gyártóval, mert már is-
merjük !ket, régóta dolgozunk
velük, s tudjuk, hogy a min!ség ga-
rantált. Miután legyártják a betone-
lemeket, mi elszállítjuk az
épít!telepre, s a munkacsoport ösz-
szeszereli a tartószerkezeteket. Or-
szágszerte vállalunk munkát, mi

építettük a Kaufland üzleteket, gyá-
rakat is, körülbelül 40 Dedeman
üzlet tartószerkezetét, jelenleg a
sloboziai és a tordai Dedemant épít-
jük. Idént!l Magyarországra is ter-
jeszkedtünk, Pakson és
Zalaegerszegen dolgozunk –
mondta az igazgató, és hozzátette,
hogy azért próbálkoznak külföldön
is, mert véleménye szerint itthon
egyre nehezebben mennek a dol-
gok, egyre nagyobb a bizonytalan-
ság, nincs az a komoly piac, ami
régebb volt. Viszont ezt Magyaror-
szágon megtalálták. 

Elmondta, hogy ezt a céget az
el!z! felszámolása után hozták
létre. Kérdésünkre, hogyan született
az ötlet, hogy egy n! ilyen nehéz
munkaterületen kezdjen vállalko-
zásba, elmondta:

– Volt egy szállítócégem, amit
2007-ben létesítettem, a tordai gyár
nagy méret" betonelemeit szállítot-
tuk. Nagyon specifikus és nehéz
munkaterület ez, hiszen egy épül!

ipari csarnok összes betonelemeit
folyamatosan kell szállítani. Kevés
ilyen vállalkozás m"ködött ország-
szerte, tulajdonképpen egy piaci
rést fedtünk le. Aztán vita alakult ki
a pénzügyi hatósággal. Ötévi peres-
kedés után végül nekem adtak iga-
zat, de a cég id!közben
felszámolódott. Ekkor új céget ala-
pítottunk, s maradtunk csak az ipari
építkezéssel. Közgazdászként nagy
kihívásnak találtam, viszont bele-
vágtunk. 

– Van-e képzett munkaer! ehhez
a specifikus munkához? 

– Amikor felvesszük az új mun-
kaer!t, akkor szakképzéssel kezd-
jük, mert tartószerkezetek
szerelésére nincs sehol képzés.
Ahogy megkapják az engedélyt a
nehéz, kockázatos, magasban vég-
zett igényes munkára, máris elkez-
denek dolgozni. Van, amikor
20-30 méter magasságban kell
összeszerelni az elemeket. Amikor
kezdtük, akkor nagyon jól fizettek

a megrendel!k, ma már a nagy
külföldi cégek uralják a piacot. Je-
lenleg 27 alkalmazottunk van,
köztük mérnökök, mesterek, !k
fedik le a munkapontokat. Az al-
kalmazottainknak szállást, étke-
zést kell biztosítani, miközben
el!leget nem fizetnek a cégek, s
az elvégzett munka számláit 60-

90 napra egyenlítik ki. Ilyen kö-
rülmények között nagyon nehéz
megtalálni az egyensúlyt. Pedig
azokon a specifikus szakterülete-
ken, amelyeken nagyon kevesen
dolgoznak, jobban kellene fizetni,
ám nem így történik. A bevétele-
ink csökkennek, a kiadásaink
n!nek. 

Az RMDSZ Szövetségi Képvi-
sel"k Tanácsa augusztusi ma-
rosvásárhelyi ülésén jelen-
tették be, hogy a szervezet
saját jelöltet állít a novemberi
államelnök-választásra. Az
RMDSZ államelnökjelöltje Ke-
lemen Hunor szövetségi
elnök, aki a „Respekt” szlo-
gennel indította államf"vá-
lasztási kampányát.

A kampány hivatalosan október
12-én indult. Err!l, valamint a moz-
gósítási kérdésekr!l beszélgettünk
Hegedüs Csilla alelnökkel, a szö-
vetség szóviv!jével. 
A változás velünk kezd!dik el 

– Hivatalosan is beindult az el-
nökválasztási hadjárat. Milyen
kampányt folytat az RMDSZ? Me-
lyek azok a témák, üzenetek, ame-
lyeket feltétlenül el kell juttatni a
magyar közösséghez? És mi az
RMDSZ legfontosabb üzenete a
románoknak?

– Kelemen Hunor kampánya
egyaránt szól magyarokhoz és ro-
mánokhoz is, ezért az üzenetünk a
Respekt, amelyet ért a magyar is, a
román is, és amely a tiszteletr!l
szól, arról, hogy az államnak tisz-
telnie kell minden polgárát, hogy a
románoknak tisztelniük kell a ma-
gyarokat, és nem veszélyforrásként
tekinteni rájuk, a magyaroknak
pedig tisztelniük kell a románokat.
Mi a kölcsönös tiszteletben hi-
szünk, és ezt mondjuk el mindenki-
nek. Persze, a magyar kisebbség
jelöltjeként Kelemen Hunor kiemelt
figyelmet fordít a közösségünk igé-
nyeire, arra, hogy érdekeink érvé-
nyesüljenek. 

A tisztelet azonban nemcsak a
két közösség viszonyára, hanem az
állam és polgár közötti kapcsolatra
is vonatkozik. Azt érezzük, tapasz-
taljuk nap mint nap, hogy a román
állam nem tiszteli a polgárait. Hadd
mondjak egy példát: ha tisztelne,
akkor Teodorovici miniszter a
minap nem mondta volna, hogy aki
nem fizeti ki az adóját, az adósok
börtönébe kerül. Félreértés ne
essék: az ország polgárairól volt
szó. De érezzük a tisztelet hiányát
akkor is, amikor a pénzügyeinket
intézzük, és óriási sorokat kell kiáll-

nunk, hogy aztán a közalkalmazott
félvállról kezelje az ügyeinket; ami-
kor a kórházakban nem kezelnek
emberként bennünket, vagy amikor
30 év elteltével még mindig csak
papíron léteznek autópályák. 

Ezért gondolom, hogy az
RMDSZ kampánya átgondolt, min-
denkinek szól, hiszen olyan ügyek-
kel foglalkozik, amelyek az egész
országot érintik. A tisztelet mellett
két másik nagyon fontos kérdéskört
emelnék ki: az oktatást és a környe-
zetvédelmet. 

Ma az iskola mindent meg akar
tanítani a gyerekeknek, de arra, ami
igazán fontos, nem figyel: a szemé-
lyiség fejlesztésére, a tehetséggon-
dozásra, a kreativitás támogatására
már nem marad id!, pénz, türelem.
Ezért mondjuk, hogy legyen keve-
sebb tanóra, kevesebb tananyag,
több testnevelésóra, fektessenek na-
gyobb hangsúlyt a gyakorlati tu-
dásra, az idegen nyelvek
elsajátítására, csökkentsék a bürok-
ráciát és vezessék be a kétszint"
érettségit. Több autonómiát akarunk
iskoláinknak, és azt, hogy a peda-
gógusok azzal foglalkozzanak, ami
az érdekünk: gyermekeink fejlesz-
tésével, ne papírhegyeket kelljen ki-
tölteniük nap mint nap. Ezek a
radikális változások talán képesek
lesznek arra, hogy a romániai okta-

tást végre a 21. századba helyezzék.
Romániában naponta 6000 tonna

élelmiszert dobunk el. Ez önmagá-
ban is hatalmas pazarlás. De f!leg
olyan körülmények között, amikor
11-b!l egy vidéken él! gyerek éhe-
sen fekszik le minden este. Én még
megéltem, amikor nem volt ilyen
b!ség a boltokban, jóformán sem-
mit sem lehetett vásárolni, sem étel,
sem ruha nem volt kapható. Ma
azonban a b!ség pazarlásra késztet
bennünket, többet vásárolunk, mint
a reális szükségletünk. Ezért rend-
kívül fontos, hogy a környezettuda-
tosságra való nevelést már
gyerekkorban elkezdjük, hogy
gyermekeinknek természetes le-
gyen, amit mi ma tanulunk: az ész-
szer" vásárlás, a m"anyag
visszautasítása, a szelektív hulla-
dékgy"jtés. Nem mondhatjuk foly-
ton, hogy  nem tudunk változtatni,
hogy nem rajtunk múlik a klíma-
változás, mert igenis a változás ve-
lünk kezd!dik el. Kelemen Hunor
elektromos rollerrel érkezett a vá-
lasztási irodához benyújtani a jelö-
lését. Ez egy kis lépés, de minden
felel!s politikusnak, közösségi ve-
zet!nek – legyen az államelnök,
parlamenti képvisel! vagy polgár-
mester – példát kell mutatnia kör-
nyezettudatosságból, környezet-
védelemb!l.

A november 10-én Kelemen Hunorra
leadott szavazat nem vész el

– Hogyan érzékeli, milyen a ma-
gyar emberek viszonyulása a kam-
pányhoz, az RMDSZ-hez és
magához a jelölthöz? Sokan támo-
gatják Kelemen Hunort, többen
fenntartásokkal fogadják, mások
meg egyenesen azt állítják, hogy a
kampányra költött pénzt haszno-
sabb dolgokra is lehetett volna for-
dítani.

– A magyar emberek látják, hogy
egyetlenegy román jelölt sem be-
szél közösségünk gondjairól, prob-
lémáiról, és f!leg nem azok
megoldásáról. Nemrég az USR je-
löltje kifejtette Marosvásárhelyen,
hogy „át kell lépni az etnikai prob-
lémán”. Magyarul: legyünk csak jó
román (állam)polgárok, a román
nemzet tagjai, szavazzunk rá, s
aztán majd úgy viselkedik, ahogy
eddig: elszabotálja minden, közös-
ségünk jogait kib!vít! kezdemé-
nyezését az RMDSZ-nek.

Az erdélyi magyar közösség el-
várja, hogy legyen magyar államel-
nökjelölt, legyen, aki hallassa
közösségünk hangját, legyen, aki
vitába szálljon az érdekünkben a
többi jelölttel, és legyen, aki el-
mondja: tisztességes állampolgárai
vagyunk ennek az országnak, nem
nemzetbiztonsági kockázat. Ezért a
november 10-én Kelemen Hunorra
leadott szavazat nem vész el: meg-
mutatja közösségünk erejét. Ez a tét.

Kelemen Hunor a legismertebb
erdélyi magyar politikus, a romá-
nok is tisztelik, még akkor is, ha
nem szavaznának rá. Abban egyet-
értenek, hogy van elképzelése az
ország jöv!jér!l, alkalmas az or-
szág vezetésére. Nem véletlen,
hogy a többi jelölt nem mer vitázni,
egyedül Theodor Paleologu vállalta
a megmérettetést. Dan Barna pél-
dául aznap, amikor a Rise projecten
megjelent a cikk, amelyben azt
írták, hogy a cége elherdálta az EU-
s alapokat, és a testvérének is jutta-
tott a pénzb!l, nem mert kiállni
vitázni. Kelemen Hunornak van
szava, befolyása a romániai politi-
kában, és biztos vagyok benne,
hogy azoknak is képviselné az érde-
keit, akik most  nem rá szavaznak.
Jobb elnök lenne, mint a szekusbe-
súgó Petrov vagy a távolról szemlé-
l!d! Iohannis.

– Milyen a mozgósítás országos
szinten, mi a helyzet megyékben a
területi szervezetekben?

– Dolgozunk. Mindenki dolgo-
zik, hiszen mindenkinek érdeke, és
mindenki nagyon örülne annak, ha
egy szász  után végre egy magyar
államelnök kerülne a Cotroceni-pa-
lotába. Találkozókat, megbeszélése-
ket szervezünk, Kelemen Hunor
Erdély-szerte válaszol az emberek
kérdéseire a Szájkaratékon, találko-
zott nyugdíjasokkal, vállalkozók-
kal, pedagógusokkal és rengeteg
fiatallal is. Emellett naponta tévévi-
tákon vesz részt, így juttatva el az
üzenetünket a választókhoz.
Senkinek sem prioritás 
a magyar közösség 

– Az EP-kampányban ön úgy fo-
galmazott: az erdélyi magyarság
érdeke, hogy képviselete legyen az
Európai Parlamentben, hiszen a
mi ügyeinket senki más nem fogja
képviselni. Ez érvényes az államel-
nökjelölt esetében is? Olyan érte-
lemben, hogy legyen, aki a
kampányban a román közösséget
is megszólítsa, elmondja, hogy a
magyarok nem ellenségei a ro-
mánságnak, és amit kérnek, az jó
lenne a románoknak is?

– Természetesen. Ilyenkor, kam-
pányban mindig jobban odafigyel-
nek arra, amit az
államelnökjelöltek mondanak,
ezért is fontos számunkra, hogy
minél többször hangoztassuk a res-
pektet, a kölcsönös tiszteletet.
Ugyanakkor látjuk, hogy ilyenkor
mindig lépünk egyet a tárgyalások
szintjén, így tudjuk lebontani az
el!ítéleteket, amit a két közösség
egymás iránt táplál. 

Ha megnézzük a többi jelöltet,
azt látjuk, hogy senkinek sem prio-
ritás a magyar közösség, a mi prob-
lémáinkat senki sem foglalta a
programjába. A mi céljainkról, el-
várásainkról egyetlen román politi-
kus sem beszél. Ez a mi feladatunk
és kötelességünk a magyar közös-
ség iránt. Ezenfelül üzenetünk a
román közösségnek is szól, hiszen
az államelnöki kampányba foglal-
tak, az oktatás, a fenntartható fejl!-
dés, az infrastruktúra, az erd!irtás
és erd!sítés, a megújuló energiák
ügye mind olyan kérdések, amelyek
egész Romániát érintik. Fontos,
hogy az emberek lássák, a jelöltünk
olyan politikus, akinek van elkép-
zelése arról, hogy Románia hogyan
lehetne egy jobb, zöldebb, innova-
tívabb ország. 

Hegedüs Csilla: Mi a kölcsönös tiszteletben hiszünk
Átgondolt, mindenkihez szóló RMDSZ-kampány

Mózes Edith
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Mezey Sarolta 

Ipari és kereskedelmi létesítmények épít!je

Fotó: Nagy Tibor



Marosvásárhelyen a közszál-
lítási járm!vek vezet"i, a
jegyárusok, jegyellen"rök, de
a helyi lakosok egy része is is-
meri, jobb esetben felismeri
az autóbuszokon gyanútlan
áldozatokra vadászó zsebtol-
vajokat. A jobb vagy bal kar-
ján átvetett ruhadarabbal,
pólóval, folyóirattal vagy
anélkül felszálló egyének
szerzeményüket a közelben
"rköd" társaiknak adják, akik
azt szempillantás alatt eltün-
tetik. 

A buszsof!rök, jegyárusok, uta-
sok, de a napipiacokon árusítók
sem tehetnek mást azon kívül, hogy
figyelmeztetik környezetüket,
mivel sem a civilek, sem a hatósá-
gok kezében nincs olyan hatékony
eszköz, ami elriaszthatná az erre
„szakosodott” b"nöz!ket. S!t, a
piaci árusokkal beszélgetve kide-
rült, hogy valósággal rettegnek a
zsebtolvajok bosszújától. 

A legsebezhet!bb, legkönnyebb
áldozati kategória a zsebtolvajok
számára az id!sebb korosztály, de a
más településekr!l, vidékr!l érke-
z!kre is mágnesként tapadhatnak a
tolvajok. Az id!s emberek túlzott
jóhiszem"sége, hiszékenysége mel-
lett hátrány az éberség hiánya és a
reakcióid! csökkenése. A más tele-
pülésekr!l és vidékr!l érkez!kr!l
pedig sejtik a zsebtolvajok, hogy
nagyobb pénzösszeggel érkeznek a
megyeszékhelyre, és nincsenek
tisztában a zsúfolt helyek rejtett ve-
szélyhelyzeteivel sem. Id!nként a
közösségi oldalon egyik-másik
zsebmetsz! banda fotóit megoszt-
ják azok, akiknek sikerül róluk fel-
vételt készíteni, ekként
figyelmeztetik embertársaikat. 
Javaink biztonsága rajtunk is múlik

Megnehezíteni a zsebtolvajok
ténykedését, mert javaink bizton-
sága rajtunk is múlik! – ezzel a jel-
szóval indított újabb felvilágosító
akciót a Maros Megyei Rend!r-fel-
ügyel!ség, folytatva b"nözésmege-
l!z! tevékenységét. Ezúttal az
id!sebb korosztályt, illetve a vidék-
r!l a megyeszékhelyre érkez! és a
közszállítási járm"vekkel utazókat
tájékoztatja az egyre gyakoribb lo-
pásról és a zsebtolvajok számának
elszaporodásáról.

A hatóságok egyre tehetetleneb-
bek a világ minden táján el!forduló
régi jelenséggel, a zsebb!l, táskából
a pénztárcát, értéktárgyakat észre-
vétlen kiemel! zsebtolvajlással
szemben. Nemzetközi kutatások ki-
mutatták, hogy a zsúfolt helyeken a
tolvajok általában azt használják ki,

hogy az emberek nem képesek egy-
szerre többfelé figyelni. A zsebtol-
vajok figyelik a lehetséges
áldozatokat, azt, ami számukra el!-
nyös lehet: figyelmetlenség, fáradt-
ság, el!vigyázatlanság, amire már
abból is következtet a tolvaj, ha va-
laki könnyelm"en, jól látható he-
lyen tárolja az értékeit, nincs
felkészülve a tolvajok jelenlétére,
vagy ha ittas.

A rend!rségi figyelmeztetés sze-
rint a zsebtolvajok kedvelik a zsú-
folt helyeket, a közszállítási
járm"veket éppúgy, mint a koncer-
teket, fesztiválokat, nyári idényben
pedig a strandokat, fürd!helyeket
stb. A zsebtolvajok nappal aktívab-
bak a tömegközlekedési eszközö-
kön, f!leg csúcsforgalmi órákban,
illetve hétvégeken, ünnepnapokon,
de a piaci, nagyáruházi útvonalakon
is. Általában csoportosan – három
vagy öt személy – indulnak lopni,
és mindenkinek jól meghatározott
szerepe van. A forgatókönyv szerint
az egyik eltereli a figyelmet, a
másik kilopja a pénztárcát az áldo-
zata zsebéb!l vagy táskájából, és
tovább is adja harmadik társának,
így ha elkapják, az ellopott tárgy
már nincs nála. A tolvajok kabáttal,
pólóval, valamilyen ruhanem"vel,
folyóirattal vagy szatyorral rejtik el
azt a kezüket, amelyikkel lopnak. 
Miként lehet megel!zni a lopást?

A rend!rségi közleményben fog-
laltak szerint a gyanútlan emberek
az alábbi el!vigyázatossági intézke-
désekkel kerülhetik el, hogy áldo-
zatokká váljanak:

– Készítsék el! id!ben a busz-
jegy árát azért, hogy senki se lát-
hassa, mennyi pénz van a
pénztárcában, és hol tartják.

– Ha több csomaggal utaznak, a

pénzt abba a csomagba helyezzék,
amelyiket állandóan szemmel lehet
tartani.

– Amíg tömegközlekedési jár-
m"re várnak, legyenek éberek, fi-
gyeljenek a szomszédjukra, annak
szándékaira.

– Lehet!leg ne olvassanak a jár-
m"veken, mert ez a figyelmüket el-
vonhatja, és könnyen áldozatokká
válhatnak.

– A táskájukat tartsák maguk
el!tt, és lehet!leg szorítsák a testük-
höz.

– Ha leülnek, ölben fogják a cso-
magjukat, semmiképp sem kifele
vagy a szomszéd széke felé.

– Ne hordják a pénztárcát vagy
telefonjukat a nadrág farzsebében,
mert könnyedén kiemelhet! le-, il-
letve felszálláskor. 

– A kabát oldalsó zsebéb!l is
könnyedén kiemelhetik a zsebtolva-
jok az értékeket, ezért ott semmi-
képp se tartsák pénztárcájukat vagy
irataikat.

– Nagyobb pénzösszeggel ke-
rülni kell a tömegközlekedési esz-
közöket, ilyenkor kérjenek meg egy
ismer!st, vagy hívjanak taxit.

– Ha kés!i órában utaznak, ami-
kor kevés az utas a járm"veken,
ajánlott a sof!rhöz minél közelebb
foglalni helyet, vagy bizalomkelt!
utasok közelébe ülni. 

– Zsúfolt helyeken vagy közszál-
lítási eszközökön lehet!leg ne tele-
fonáljanak, mert az is elvonhatja a
figyelmüket, ugyanakkor egyik ke-
züket lefoglalja.

– A bankkártyájukra ne jegyez-
zék fel a PIN-kódot, de a kártya
mellett se tartsák a jelszavukat tar-
talmazó cetlit. Amennyiben ellop-
ták a bankkártyájukat, azonnal
értesítsék a bankot.

November 2-áig az alábbi beosztás szerint
szállítják el a hulladékot:

Október 30.: Szabadi, Csíki, Földm"ves,
D. Rusu, L. Blejnari, I. Giurchi, I. Roman, M.
Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, Szotyori Jó-
zsef, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálfi
Mihály, Simion Mândrescu, Zeno Vancea,
Ion Vlasiu, Pongrácz Antal utcák;

Október 31.: I. Mihu#, I. Hodo$, Gh. Pop
de B%se$ti, P. Maior, B%r%gan, Decebal, Bu-

rebista, Tisza, Maros, Új híd, Hídvég, Víz,
Ár, Könyök, V. S%b%dean, I.Vescan utcák;

November 1.: Éden, Len, Lucerna, Lóhere,
Görgény, Alsóforduló, Csángó, &rl!, Reme-
teszegi, Be$a utcák;

November 2.: Kinizsi Pál, Sinaia, M. Emi-
nescu, Br%ila, Rózsa, Csillag, Beszterce, volt
Kossuth, A. Filimon, Horea, Ballada, Bartók
Béla, Nyomda utcák, aluljáró.

Kérik a magánházak tulajdonosait és a tu-

lajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki in-
gatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó te-
rületet és zöldövezetet, a hulladékot
helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve
az építkezésb!l/bontásból származó hulladé-
kot), a szállítóeszközök számára könnyen
megközelíthet! helyre, a meghirdetett dátum
el!tti napon. A fakorona-alakításból származó
ágakat külön kell tenni, ellenkez! esetben ezt
nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett

program szerinti napon szállítják el minden
utcából. A kijelölt id!pont után kihelyezett
szemetet csak a köztisztasági vállalathoz (Sa-
lubriserv Rt.) benyújtott el!zetes megrendelés
alapján szállítják el, az érintetteket pedig megbír-
ságolják.  Kivételes esetekben (id!járás, objektív
okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.)
a munkarend változhat – tájékoztatott a polgár-
mesteri hivatal fennhatósága alatt m"köd! köz-
terület-fenntartó igazgatóság. (sz.)

Folytatják az !szi nagytakarítást Marosvásárhelyen
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Fotó: Nagy Tibor 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A vidékr!l érkez!ket és az id!sebb korosztályt figyelmeztetik
A zsebtolvajok célpontja

Szer Pálosy Piroska

Meghosszabbított 
nyitvatartás a lakosság-
nyilvántartó hivatalnál

A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal ügyfél-
fogadása a személyazonos-
sági igazolványok kibocsátá-
sával kapcsolatos kérelmek
gyors és hatékony elbírálása
érdekében a következ"
program szerint alakul a vá-
lasztások két fordulója el"tti
id"szakban, azaz 2019. no-
vember 4–8. és 18–22. kö-
zött: 

– hétf!, kedd, szerda, péntek
8.30–16.30 

– csütörtök 8.30–18.30
– szombaton, 9-én és 23-án 8–

16
– vasárnap, 10-én és 24-én 7–

21 óra között
Els!bbséget élveznek a követ-

kez! okok miatti személyazonos-
sági kérelmek:

– lejárt az érvényesség, elveszí-
tették, ellopták, megsemmisült
vagy megrongálódott a személya-
zonossági igazolvány;

– megváltozott a lakcím;
– a tulajdonos nevének vagy

szülei nevének, a születési helyé-
nek vagy idejének módosulása;

– olyan személyazonossági cse-
réje, amilyent már nem bocsáta-
nak ki, de még érvényes;

– a települések és utcák besoro-
lásának vagy nevének megválto-
zása, az ingatlanok számozásának
módosulása, települések vagy
utcák létrejötte;

– új személyi szám;
Az ideiglenes személyazonos-

sági igazolványt a következ! ese-
tekben bocsátják ki:

– amikor az igényl! nem birto-
kolja a személyazonossági igazol-
vány kibocsátásához szükséges
összes dokumentumot;

– a külföldi lakcímmel rendel-
kez!, de ideiglenesen Romániában
tartózkodó román állampolgárok-
nak.

B!vebb információk a
0265/250-391-es vagy a
0265/210-678-as telefonszámon, a
hivatal volt Kossuth/C%l%ra$ilor
utca 26–28. szám alatti székhe-
lyén, vagy az intézmény www.tir-
gumures.ro honlapján lehet találni
– áll a Claudia Trif ügyvezet!
igazgató kézjegyével ellátott köz-
leményben.

Pályázati felhívás 
A Kárpát-medencei 

Tehetségkutató Alapítvány
programjában való 

részvételre
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket
támogató programja olyan Kárpát-medencei, kiemelked"
tehetség!, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben
részt vev" fiatalok jelentkezését várja, akik:

• kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
• országos, illetve nemzetközi tanulmányi, m"vészeti és sportverse-

nyeken dobogós helyezést értek el,
• kutatási eredményeiket publikálták,
• motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megva-

lósításában,
• bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanul-

mányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelked!en tehetsé-
gesek.

Az alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott tá-
mogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire 
leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden
esetben tartalmaz mentori támogatást.   (Ezentúl esetlegesen részesülhet
ösztöndíjban, támogatják képzéseit és konferenciamegjelenéseit, rész-
vételét kulturális és sportprogramokon.)

Jelentkezni a https://kmta.hu / oldalon, a regisztráció menüpontban
lehet.

További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail-címen és a +36-
1-781-2814 telefonszámon. (sz.p.),



A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke bejelentette, hogy
2021-ben Kínában rendezik meg az els!, 24 csapatosra b!vített klubvi-
lágbajnokságot.

A szervezet döntéshozó testületének sanghaji ülését követ! sajtótájé-
koztatón Gianni Infantino kiemelte: a tornát júniusban és júliusban ren-
dezik, a rendezésr!l és a résztvev!k kvalifikációjáról azonban csak
kés!bbre ígért pontos részleteket. Annyit viszont elárult, hogy Európát
nyolc együttes képviseli majd: a Bajnokok Ligája és az Európa-liga leg-
utóbbi négy kiírásának gy!ztese, amennyiben pedig egy klub többször is
gy!zni tudott, úgy ranglista alapján osztják tovább a helyeket.

Az afrikai, az ázsiai és az észak-amerikai konföderációból három-
három, a dél-amerikaiból hat klub indulhat majd. Óceániának nincs ga-
rantált helye, a térségi Bajnokok Ligája gy!ztesének a kínai bajnokkal
kell selejtez!t játszania az indulásért.

A tervek szerint a 24-es mez!nyt nyolc háromcsapatos csoportra oszt-
ják, és az els! helyezettek jutnak a negyeddönt!be, ahonnan egyenes ki-
eséses rendszerben folytatódik a küzdelem.

Sajtóhírek szerint a torna várhatón egymilliárd dolláros bevételt jelent
a FIFA-nak, Infantino az összeggel kapcsolatban kiemelte: a szervezet
pont ennyit szándékozik a n!i labdarúgás fejlesztésére fordítani az elkö-
vetkezend! négy évben. „A FIFA-nak jelent!s bevétele lesz a tornából,
de szeretném hangsúlyozni, hogy anyagi haszna már nem származik be-
l!le, mert visszaforgatjuk az egész összeget a sportágba” – mondta Infan-
tino.

Az idei és az utolsó, jöv! évi tornának Katar a házigazdája, a régi le-
bonyolítású eseményen csupán hét csapat vesz részt.

A testület ülésén döntöttek arról, hogy a FIFA 2024-es kongresszusán
szavaznak a 2030-as vb-rendezésr!l. Az eddig ismert pályázók között sze-
repel Kína, illetve Dél-Amerikából is intenzíven érdekl!dtek egy közös
rendezés iránt, miként Anglia is társulna Írországgal, Észak-Írországgal,
Skóciával és Walesszel. A 2022-es vb-t Katarban, a 2026-ost pedig az
Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.

A bajnok Ferencváros Sigér
Dávid két góljával 2-1-re nyert a
listavezet! MOL Fehérvár vendége-
ként a labdarúgó OTP Bank Liga
10. fordulójának zárómérk!zésén. A
zöld-fehérek ezzel pontszámban be-
érték a 22-22 pontos Fehérvárt és
Mez!kövesdet, de egy meccsel ke-
vesebbet játszottak.

A listavezet! Fehérvár nem a leg-
jobb el!jelekkel kezdte a bajnok el-

leni rangadót, mivel a bemelegítés-
nél megsérült az eredetileg a kez-
d!csapatba nevezett Juhász Roland,
akinek a helyén Rus Adrián lépett
pályára. A találkozó eleje kiegyen-
lített játékot hozott, mindkét együt-
tes kereste a réseket a másik
védekezésében. A Ferencváros ta-
lálta meg el!bb a kapuhoz vezet!
utat, és egy szabadrúgást követ!en
Sigér Dávid révén megszerezte a
vezetést. Nagyobb sebességre kap-
csoltak a fehérváriak, de a szünetig

igazán komoly gólhelyzetet nem
tudtak kialakítani a vendégkapu
el!tt.

Fordulást követ!en is a Vidi pró-
bálkozott többet, mégis a f!váro-
siak szereztek újabb gólt, akik Sigér
megpattanó lövésével már kétgólos
el!nyben voltak. A Fehérvár óriási
er!ket mozgósított a szépít! talála-
tért, ám minden próbálkozásukat
hatástalanította a remekül véd! Di-
busz Dénes. A rendes játékid! vége
el!tt nem sokkal összejött a hazai-

aknak a szépítés, egy lepattanó lab-
dát Georgi Milanov l!tt a kapuba. A
hosszabbítás perceiben újra Dibusz

volt a f!szerepl!, óriási védésekkel
segítette csapatát, és bravúrjai végül
gy!zelmet értek a Ferencvárosnak.
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A címvéd! és ötszörös világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a Forma–1-es Mexi-
kói Nagydíjat vasárnap, és tovább
növelte az el!nyét a pontversenyben,
de még nem nyerte meg hatodik vb-
címét. A 34 éves versenyz!nek ez az
idei tizedik, egyben pályafutása 83.
futamgy!zelme, Mexikóvárosban
2016 után másodszor diadalmasko-
dott.

Hamilton mögött a négyszeres vb-
gy!ztes Sebastian Vettel, a Ferrari
német pilótája végzett másodikként,
míg a dobogó alsó fokára Valtteri
Bottas, a Mercedes finn versenyz!je
állhatott fel.

Hamilton el!nye három futammal
a vb vége el!tt 74 pont Bottasszal szemben az össze-
tettben.

A rajtnál az els! sorból indult Charles Leclerc (Fer-
rari) és Vettel megtartotta az els! két helyet, mögöttük
Hamilton nagy csatába bonyolódott Max Verstappen-
nel (Red Bull). A két versenyautó egy pillanatra össze
is ért, néhány másodpercre mindkett! elhagyta az asz-
faltot, emiatt Hamilton az ötödik, Verstappen a nyol-
cadik helyre esett vissza. Néhány körrel kés!bb egy
el!zési man!ver közben Verstappen Red Bullján
megsérült a jobb hátsó gumi, és a defekt miatt a hol-
land pilótának idejekorán kellett a bokszba hajtania
kerékcserére.

A tizedik körben Leclerc száguldott az élen Vettel
el!tt, a harmadik pozícióban Alexander Albon (Red
Bull), közvetlenül mögötte pedig Hamilton haladt. A
15. körben Albon a bokszba hajtott kerékcserére, egy
körrel kés!bb a Ferrari Leclerc-t hívta ki, hogy a mo-
nacói pilóta autójára friss abroncsok kerüljenek. Ha-
milton a 23. körben járt a bokszban, Vettel pedig
egészen a 38. körig maradt a pályán, és csak akkor
állt ki kerékcserére.

A negyvenedik körben így aztán újra Leclerc ve-

zetett, mögötte viszont Hamilton volt a második,
Albon pedig a harmadik. A negyedik pozícióban Vet-
tel, az ötödikben Bottas száguldott, aztán Leclerc a 43.
körben másodszor is a bokszba hajtott új gumikért.

Húsz körrel a leintés el!tt Hamilton, Vettel, Bottas
volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, miután
Leclerc és Albon a második kerékcseréje után negye-
dikként, illetve ötödikként tért vissza a pályára.

Az utolsó tíz körre az maradt a legf!bb kérdés,
hogy Hamilton a több mint negyven kör óta használt
gumikkal meg tudja-e nyerni a versenyt, és ha igen,
akkor kik állnak még a dobogóra mellette. Vettel
három, Bottas négy, Leclerc pedig valamivel több
mint hat másodperccel volt lemaradva Hamiltontól,
de a hajrában már egyikük sem került el!zési hely-
zetbe, így a célba is ebben a sorrendben értek be.

A futam elején az utolsó helyre visszaesett Verstap-
pen végül a hatodik helyen hozta be a célba a Red
Bullt.

A vb a hét végén a texasi Austinban folytatódik az
Egyesült Államok Nagydíjával.

Mexikói Nagydíj: Hamilton gy!zött, 
de még nem világbajnok

Kínában lesz az els! 24 csapatos
labdarúgó-klub-vb 2021-ben

A ferencvárosi Isael da Silva Barbosa (b) és a fehérvári Hangya Szilveszter 
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ranglista
1. Fehérvár FC             10         7          1         2         20-8           22
2. Mez!kövesd             10         7          1         2         15-8           22
3. Ferencváros              9           7          1         1         13-6           22
4. Puskás Akadémia     10         6          2         2         18-10         20
5. Honvéd                     10         4          1         5         13-15         13
6. Kisvárda                   10         4          1         5         13-15         13
7. Debrecen                  9           4          0         5         17-17         12
8. Újpest                       10         3          2         5         12-15         11
9. Paks                          10         3          1         6         12-19         10
10. Diósgy!r                 10         3          1         6         9-18           10
11. ZTE                        10         2          3         5         14-13         9
12. Kaposvár                10         2          0         8         7-19           6

Visszalépés a 2. ligában
Nem folytatja szereplését a másodosztályú bajnokságban a Bukaresti

Daco-Getica. A f!városi klub saját nevelés" fiatal játékosaira alapozott
a pontvadászatban, azonban a kísérlet nem váltotta be a hozzá f"zött
reményeket, mivel nem volt elegend! számú tehetséges labdarúgójuk
a keretben, és a csapat edz!je, Marius Baciu szerint ha valamiért ket-
ten-hárman nem állhattak rendelkezésre, nem volt, akikkel pótolniuk a
hiányzókat. Ráadásul a szakvezet! szerint néhány tapasztalt futballis-
tára is szükség lett volna, hogy a csapatnak tartást kölcsönözzenek, mel-
lettük eredményesen bontogathatták volna szárnyaikat a fiatalok. Így
azonban vereségb!l vereségbe bukdácsoltak, ami nem használt senki-
nek, sem a klubnak, sem az ifjú játékosoknak, ezért úgy döntöttek, hogy
visszalépnek, és err!l már értesítették is a sportági szövetséget. A tör-
téntek nyomán a csapat valamennyi eredményét törlik.

Sigér duplájával gy!zött a Ferencváros a Fehérvár otthonában

Jegyz!könyv
OTP Bank Liga, 10. forduló: MOL
Fehérvár FC – Ferencvárosi TC
1-2 (0-1)
MOL Aréna Sóstó, 12 192 néz!,
vezette: Berke.
Gólszerz!: Milanov (86.), illetve
Sigér (24., 63.).
Sárga lap: Kovács I. (18.), Niko-
lov (29.), Hangya (91.), illetve
Botka (13.), Haratyin (18.), Civic

(20.), Blazic (49.), Heister (73.),
Dvali (78.), Lovrencsics (87.).
Fehérvár: Kovácsik – Nego, Rus,
Musliu, Hangya – Nikolov, Elek
Á. (69. Bamgboye) – Kovács I.
(70. Milanov), Pantic, Petrjak –
Futács (46. Hodzic).
FTC: Dibusz – Botka, Blazic,
Dvali, Civic (72. Heister) – Sigér,
Haratyin, Ihnatyenko – Varga R.
(84. Lovrencsics), Isael, Tokmac
(57. Zubkov).

Eredményjelz!
* 1. liga, 14. forduló (vasárnapi és
hétf!i eredmények): Academica
Clinceni – CSU Craiova 0-0, FC
Boto#ani – Gyurgyevói Astra 1-2,
Bukaresti Dinamo – Konstancai
Viitorul 3-2, Jászvásári CSM Po-
litehnica – Kolozsvári CFR 2-1.
Az élcsoport: 1. CFR 27 pont, 2.
Viitorul 25, 3. Craiova 24.
* 2. liga, 14. forduló (vasárnapi és
hétf!i eredmények): Resicabánya
– Aradi UTA 2-3, Pite#ti – Bodza-
vásár 3-1. Az élcsoport: 1. Mio-
veni 27 pont/14 mérk!zés, 2. UTA
26/11, 3. Turnu M$gurele 26/13.
* Merkantil Bank Liga NB II, 14.
forduló: Csákvár – Békéscsaba 
1-0, Szeged-Csanád – Tisza-
kécske 5-0, Siófok – Kazincbar-
cika 0-0, Gyirmót FC Gy!r –
Vasas 2-1, Szombathely – Nyír-
egyháza 1-3, Budafok – Vác 2-0,
Dorog – ETO FC Gy!r 3-0, So-
roksár – Budaörs 0-3, Szolnok –
Ajka 3-0. Az MTK Budapest sza-
badnapos volt. Az élcsoport: 1.
Csákvár 27 pont/12 mérk!zés (9
gy!zelem), 2. MTK Budapest
27/12 (8), 3. Gyirmót 26/13

Eredményjelz!
Forma–1-es Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71
kör, 305,354 km), pontszerz!k: 1. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 1:36:48.904 óra, 2. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 1.766 másodperc hátrány, 3. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 3.553 mp h., 4. Charles Lec-
lerc (monacói, Ferrari) 6.368 mp h., 5. Alexander
Albon (thaiföldi, Red Bull) 21.399 mp h., 6. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 1:08.807 perc h., 7.
Sergio Perez (mexikói, RacingPoint) 1:13.819 p h.,
8. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:14.924 p
h., 9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1 kör hát-
rány, 10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1 k h.
* pole-pozíció: Leclerc
* leggyorsabb kör: Leclerc, 1:19.232 perc

Ranglisták
* pilóták: 1. Hamilton 363 pont, 2. Bottas 289, 3.
Leclerc 236, 4. Vettel 230, 5. Verstappen 220, 6.
Gasly 77, 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 76,
8. Albon 74, 9. Perez 43, 10. Ricciardo 38, 11. Hül-
kenberg 35, 12. Lando Norris (brit, McLaren) 35,
13. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 34, 14. Kimi
Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 31, 15. Lance Stroll
(kanadai, Racing Point) 21, 16. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 20, 17. Romain Grosjean (francia, Haas)
8, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 4,
19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 1, 20. George
Russell (brit, Williams) 0
* csapatok: 1. Mercedes 652 pont, 2. Ferrari 466,
3. Red Bull 341, 4. McLaren 111, 5. Renault 73, 6.
Toro Rosso 64, 7. Racing Point 64, 8. Alfa Romeo
35, 9. Haas 28, 10. Williams 1

Gianni Infantino elnök szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek várhatón egymilliárd
dolláros bevétele származik a tornából, és éppen ennyit szándékoznak a n!i labdarúgás fej-
lesztésére fordítani az elkövetkezend! négy évben Fotó: Inquirer

Díjazás  Fotó: Getty
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt m!köd" MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
d"papír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy el"jegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétf"t"l péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

November 8-án, pénteken,
Erdélyben els! alkalommal
Marosvásárhelyen, a Keresz-
tel! Szent János-plébánia-
templomban tartják meg a
11. demográfiai, egészség- és
szociálpolitikai konferenciát
Megmaradni – és mégis élni cím-
mel. A rendezvény célja rávi-
lágítani a népességfogyás
jelenségére, illetve anyaor-
szági és helyi szakemberek
segítségével próbálnak meg-
oldásokat keresni ennek a
megfékezésére. 

A marosvásárhelyi konferencia
egy sorozat része, amely az anyaor-
szágban indult dr. Mák Kornél és
dr. Bártfai György professzor kez-
deményezésére. Baricz Lajos ma-
rosszentgyörgyi plébános, aki dr.
Szabó Béla professzorral együtt
vállalta el a rendezvény megszerve-
zését, lapunk érdekl!désére el-
mondta, ez a 11. ilyen konferencia,
amelyet els! alkalommal szervez-
nek meg Erdélyben, Marosvásárhe-
lyen. Az el!z! alkalmakra az
anyaországban került sor, majd
megpróbálták a külhoni magyaro-
kat is bevonni, azaz a magyarlakta
területekre is kiterjeszteni a kezde-
ményezést. Így idén nyáron els! al-
kalommal Újvidéken, Zentán
tartották meg, majd Erdélyben Ma-
rosvásárhelyre esett a választás.

– A konferencia célja rámutatni
arra, hogy mennyire fogyunk, il-
letve együttgondolkodva megoldá-
sokat keresni erre. Tudatosítani
kellene a fiatalokban, a gyermek-
vállalásra képes házasokban, meny-
nyire fontos, hogy több gyermeket
vállaljanak. Erre, amint azt a zentai
el!adáson is elmondtam, Maros-
szentgyörgy jó példa, és Erdélyben
is kezdett egyre gyakoribb lenni,

hogy három-négy gyereket vállal-
nak a fiatal szül!k. Ennek a témá-
nak a különböz! vetületeit
próbáljuk a konferencián egyházi és
világi oldalról megközelíteni, kör-
bejárni. Magyarországon külön-
böz! szervezetek, illetve egyének
összefogásaként jött létre a konfe-
rencia, amely nem kimondottan
egyházi rendezvény, hanem ke-
resztyén és magyar értékeket kép-
visel – mutatott rá Baricz Lajos. 
Érdekes el!adások a gyermekvállalás
különböz! vetületeir!l

A konferencián anyaországi és
hazai egyetemi tanárok, egészség-
ügyi szakemberek tartanak érdekes-
nek ígérkez! el!adásokat a
családokat érint!, az egészségmeg-
!rzés, a gyermekvállalás- és -neve-
lés különböz! vetületeit taglaló
témákban. Szó esik többek között a
lombikbébiprogramról, a családba-
rát szülésr!l, a véd!oltásokról, a
sz"r!vizsgálatokról, a nagyszül!k
generációjának a családok életében
betöltött szerepér!l, a társadalom és
a média közös felel!sségér!l a de-
mográfiai folyamatok alakulásában,
az anyaország egészség- és szociál-
politikájáról, ami a határon túli ma-
gyar családok támogatását célozza,
dr. Szabó Béla marosvásárhelyi
szülész-n!gyógyász professzor
pedig a jelenlegi demográfiai irány-
zatok szülészeti vonatkozásairól ér-
tekezik. Baricz Lajos hangsúlyozta,
a tematika összeállításában igye-
keztek körbejárni azokat a témákat,
amelyek a családokat, a gyermek-
vállalást érintik és segítik. Ugyan-
akkor készült egy szociológiai
felmérés a Kárpát-medence szint-
jén, ennek az eredményeit is be fog-
ják mutatni a konferencián. 

A plébános hozzátette, népünk
sorsa mindannyiunkat kell érdekel-
jen, ezért az egészségügyi szakem-
berek mellett várják a rendezvényre
a fiatal, gyermekvállalásra képes

családokat. Mint mondta, mentali-
tásváltásra is szükség lenne, és va-
lamelyest ezt is el! szeretné segíteni
a konferencia, ugyanis a mindenna-
pokban gyakran hallani, hogy
minek annyi gyermek, el!fordul,
hogy szánalommal néznek az utcán
a három, négy gyerekével sétáló
édesanyára. – Ezen változtatni kel-
lene, pozitívan álljunk a gyermek-
hez, ne pedig lesajnáljuk a szül!ket,
akik több gyereket vállalnak – tette
hozzá a plébános. 
Pozitív példák

A rendezvényen a szavak mellett
pozitív példákkal is próbálják
szemléltetni a szervez!k a nagy
család el!nyeit, szépségeit Nagy
családban Erdélyben, polgármes-
terként élni és megmaradni címmel
Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere, háromgyere-
kes édesapa számol be
tapasztalatairól. Marosszentgyörgy
a gyerekvállalás szempontjából
igen pozitív példának számít, egyre
gyakoribb a községben, hogy
három vagy annál több a gyerek
egy-egy családban. Baricz Lajos
plébános elmondta, Marosszent-
györgyön kezdeményezték az úgy-
nevezett szépcsaládosok
találkozóját, ami azt jelenti, hogy
alkalomadtán összegy"lnek azok,
ahol három vagy ennél több a gye-
rek. A községben jelenleg 37 ilyen
család van. A november 8-i konfe-
renciára !ket is meghívták, hogy
példájukal er!sítsék a rendezvény
üzenetét, ösztönözzék a gyermek-
vállalási kedvet. 

A program részeként kulturális
m"sorra is sor kerül, többek között
Kilyén Ilka színm"vészn!, a maros-
szentgyörgyi Szent Cecília együt-
tes, Bakos László kántor
közrem"ködésével; a rendezvény
nyitómozzanataként a történelmi
egyházak képvisel!i ökumenikus
imára hívják a résztvev!ket. 

Els" alkalommal Erdélyben
11. demográfiai, egészség- és szociálpolitikai

konferencia Marosvásárhelyen

Humanitárius felhívás
„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet

fektetünk az adásba.” (Kalkuttai Szent Teréz)
A Szászrégen és Vidéke havilap hasábjain megjelen! Panni-mesék

Andikájának nagy szüksége van a szeretetünkre és összefogásunkra. Na-
gyon fiatalon meg kell küzdenie sajnos a mesebeli sárkánynál is gono-
szabb szörnnyel: a betegséggel. Hiszünk imáink erejében, hiszünk a
gyógyulásban és az összefogásban, a jó szándékú emberek segítségnyúj-
tásában, mert „Jónak lenni jó!”

A Disznajói N!szervezet a Panni-mesék megjelenése alkalmából de-
dikálással egybekötött könyvbemutatót szervez, melyen a kihelyezett ado-
mánydobozba gy"jtjük a kezeléshez szükséges összeget. Mindenkit
szeretettel várunk november 2-án délután 6 órakor a disznajói óvodában.

Aki addig is pénzt szeretne utalni, megteheti az alábbi bankszámlára: 
Valah Vandana
RO79BRDE270SV25744552700

Menyhárt Borbála

RENDEZVÉNYEK
Jazzest Peth! Csabával 
November elsején, pénteken 20 órától a Jazz & Blues klubban a maros-
vásárhelyi Peth! Csaba fiatal gitárm"vész jazzestjére kerül sor. Peth!
Csaba jelenleg Budapesten, a Liszt Ferenc Zenem"vészeti Egyetemen
tanul jazzgitár szakon. 2018-ban megkapta a Muzza Alapítványtól „Az év
felfedezett zenésze” díjat, 2019-ben megnyerte a XI. marosvásárhelyi
nemzetközi ifjúsági jazzversenyen a legjobb szólistának járó díjat. Reperto-
árjában jazzstandardokat dolgoz fel, melyek témáit énekelve is el!adja.

Klasszikus zenei koncert 
November 4-én 19 órától szintén a Jazz & Blues klubban Veress Ábel
ifjú zongoram"vész, a budapesti Liszt Ferenc Zenem"vészeti Egyetem
hallgatója ad zongorahangversenyt. Veress Ábel rendszeresen ad önálló
zongorakoncerteket, nagy elhivatottságot érez a komolyzene ápolása
iránt. Az elmúlt években több regionális és országos zongoraversenyen
ért el el!kel! helyezéseket. M"soron: Liszt Ferenc: VI. magyar rapszó-
dia, Frédéric Chopin: F-dúr ballada op. 38, Claude Debussy: G-dúr ara-
beszk, Bartók Béla: Három Csík megyei népdal, Frédéric Chopin:
Gesz-dúr et"d op. 10 no. 5, Asz-dúr et"d op. 25 no. 1, Ász-dúr „h!si” po-
lonéz op. 53, Liszt Ferenc: VIII. magyar rapszódia.

A fénnyel játszanak a Talentumban
Vakációs tevékenységre várják az óvodásokat és a kisiskolásokat októ-
ber 30-án (ma) fél hattól a Talentum Alapítvány Vihar utca 13. szám
alatti székhelyén, ahol kicsik és nagyok a fénnyel, a színekkel játszanak,
festenek, batikolnak, a színházi tevékenységen a meséken, verseken,
énekeken és drámajátékokon keresztül belekóstolhatnak az el!adó-m"-
vészet rejtelmeibe. Oktatók: Márton Krisztina, Molnár Krisztina, Brassai
Eszter. B!vebb felvilágosítás a 0723-037-922-es telefonszámon.

Színházkutató m"hely 
A Marosvásárhelyi M"vészeti Egyetem Doktori Iskolájának rendhagyó,
nyilvános m"helybemutatóján október 31-én, csütörtökön 17 órától a
Stúdió Színház el!terében Kovács Károly doktorandusz színm"vész A
légzés funkciója a színészmunkában címmel tart el!adást és mutat be
gyakorlatokat. Témavezet!: dr. habil. B. Fülöp Erzsébet, beszélget!k: dr.
Berekméri Katalin, Gecse Ramóna és dr. Strausz Imre István. 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás Ma-
rosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)

ELADÓ a P!durii utcában (Trébely)
kis telek faházzal. Érdekl"dni a 
00-36-20-947-0421-es telefonszá-
mon. (4933-I) 

KEMÉNY t#zifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (4926)

KEMÉNY t#zifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(4926)

ELADÓ t#zifa, 140 lej/méter. Tel.
0759-050-488. (5006-I)

ELADÓ 3-as hidraulikus eke, 165
cm-es tárcsás kasza, borona. Tel.
0745-404-666. (1/5012-I)

ELADÓK 50, 10, 5, 3 literes demizso-
nok, PVC-hordók. Tel. 0365/448-371.
(4/5066-I)

ELVESZETT

ELLOPTÁK Fodor Sándor névre szóló
nyugdíjas-autóbuszigazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (8/5072)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: küls" m#-
anyag red"nyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tet"-
készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

TET!FED! KFT. Baja van a tet"vel?
Ázik be a háza? Min"ségi munkát
szeretne? Ha min"ségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)

VÁLLALUNK tet"készítést cserépb"l
vagy lemezb"l, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

MEGJAVÍTUNK sírokat és megre-
pedt kriptákat. Tel. 0752-517-647.
(9/5020)

TET! sürg"s javítását vállaljuk (fel-
készülés a télre). Tel. 0747-816-052.
(9/5020)

TET!JAVÍTÁST, tet"felújítást és bár-
milyen más munkát vállalunk. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

TET!FED! bádogos cserépforga-

tást, bármilyen kültéri javítást elvégez

azonnal, 18% kedvezmény nyugdíja-

soknak. Meszelés, vakolás     hivata-

losan bejegyzett cég által. Érdekl"dni

a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

VÁLLALUNK: tet"készítést, tet"javítást,

csatornakészítést, csatornajavítást,

bármilyen szigetelést, festést,

kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel.

0759-467-356. (5/4849)

MAGÁNSZEMÉLYT!L 30 napra hitelt

felveszek. Jövedelemmel rendelkezem.

Tel. 0752-582-224. (3/5082-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a szent-
háromsági születés" NOVÁK
ANDRÁSRA halálának els# évfor-
dulóján és NOVÁK ROZÁLIÁRA
halálának tizenkettedik évfordu-
lóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Emléküket
#rzik szeretteik. (4/5066-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
testvérre, ÖLVEDI ENDRÉRE, az
Electromure$ volt karbantartó-
jára halálának 8. évfordulóján.
Nyugodj békében, te drága
lélek! Emlékét #rzik szerettei.
(8/5037-I)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben fájdalommal emlékezünk ok-
tóber 30-án a nyárádszentannai
születés" SZEREDAI CSABÁRA
halálának els# évfordulóján. Nyu-
godj békében, csendesen, emlé-
ked szívünkben örökké élni fog!
Szeret# feleséged, testvéred és
rokonaid. (11/4997-I)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
mosolygós arcod nem láthatjuk
soha. Te, aki annyi szeretetet
adtál, szívünkben mély fájdalmat
hagytál.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk október 30-án MORÉH
ILONÁRA született KUTI IBOLY
halálának 4. évfordulóján. Sze-
ret# testvéreid, Elvira, Ildikó,
Évike családjukkal együtt és élet-
társad, Feri. (1/5063-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik fájdal-
munkban velünk együtt voltak,
mellettünk álltak a drága feleség,
a 78 éves RENDES RÓZA
(KACSÓ RÓZA) elhunyta
alkalmából, és sírjára virágot
helyeztek. Gyászoló családja.
(5027-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felel!sséget!

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ÁRUSZAKÉRT!T, EL-
ADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOF!RT. Tapasztalattal rendelkez"k el"nyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)

A TORDAI  cég alkalmaz ELADÓN!T hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21663-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezd", szakképzett szakembert) és TÖLT!N!T (kezd",
szakképzett szakembert). Tel. 0744-644-026. (21663-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809. (21663-I)

A SERVINSTAL KFT. SZAKKÉPZETT HEGESZT!KET alkalmaz. Érdekl"dni a 0742-574-804-es tele-
fonszámon. (21677-I)

AUSZTRIAI ID!S BETEGEK GONDOZÁSÁRA alapfokú németnyelv-tudással rendelkez", 30-55 év
közötti személyeket keresünk. Információ a következ" telefonszámokon: 0771-486-907, 0745-611-871.
(6/5035-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOF!RÖKET. Nyolcórás munkaid", el"nyös munkabér + étkezési jegyek.
Tel. 0744-403-114. (21676)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadt#re. B#vebb információ 

a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

Marosvásárhelyre, folyamatosan b#vül# és fejl#d# csapatunkba
keresünk:

– CSONTOLÓT

– KAPUST

– BOLTI ELADÓT

– CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT

– KARBANTARTÓT

– SEGÉDSZAKÁCSOT

Ha stabil munkahelyre vágyik, és szeretne fejl#dni a szakmájában,
jelentkezzen a Petry csapatába! Mindenkit betanítunk.

Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címen.
Tel. 0733-990-055. (sz.-I)

Egy perc alatt elszállt életed,
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Consiliul Jude ean a fost, recent, ga da
nt lnirii regionale din cadrul proiectului
interna ional Innocastle, organi at de
Institutul Na ional al Patrimoniului,
proiect ce i ea  conser area i
alorificarea durabil  a re edin elor

elitelor istorice prin remodelarea
actualelor politici publice. La e eniment
au participat repre entan i ai autorit ilor
locale, proprietari de castele i domenii
istorice, inclusi  persoane pri ate,
repre entan i ai societ ii ci ile i ai unor
institu ii de profil din jude ele Mure , Alba
i Harghita. Ne bucur m c  n cadrul acestui proiect Institutul Na ional al Patrimoniului a ales s

studie e mai n detaliu situa ia i posibilit ile de alorificare a castelelor i domeniilor istorice din
Valea Mure ului , a declarat pre edintele Consiliului Jude ean, Peter Ferenc, preci nd c
institu ia are n proprietate mai multe cl diri monumente istorice, printre care se num r  i
castelele Ugron din Zau de C mpie i Bornemis a din Gurghiu.

Suntem regiunea cu cea mai mare cre tere a num rului de turi ti din ultimii ani - peste 2,5
milioane ne-au i itat regiunea anual, dup  2015. Turismul de calitate implic  i restaurarea i
alorificarea obiecti elor de patrimoniu. Vrem s  p str m intact  bog ia patrimoniului nostru,

pentru a-l reda, nealterat, cet enilor  - a declarat, la r ndul s u, Simion Cre u, director general
ADR Centru.

Echipa de e per i a e aluat 47 de castele i conace din on , stabilind c  majoritatea acestora se
afl  n suferin , date fiind starea precar  de conser are, c t i lipsa de fonduri pentru a fi
reabilitate.

Potri it promotorilor proiectului, Rom nia are aproape 600 de castele i conace incluse n
patrimoniul na ional, o mo tenire cultural  gra  afectat  at t n perioada comunist , c t i n
deceniile de dup .

n pre ent, castelele i conacele sunt ade rate resurse, care pot fi folosite pentru a cre te at t
atracti itatea onelor rurale, c t i economia acestora.

Proiectul, coordonat de Institutul Na ional al Patrimoniului, se desf oar  pe o perioad  de 4 ani
i jum tate i reune te un consor iu de cinci parteneri: Uni ersitatea din Ghent (Belgia), Regiunea

Badajo  (Spania), National Trust (Marea Britanie) i Pro incia Gelderland (Olanda). Proiectul are
un buget de 1.120.335 euro i este finan at de Interreg Europe prin fonduri FEDR (sursa i foto -
interregeurope.eu / innocastle).
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Institutul Na ional al Patrimoniului (INP) i Consiliul Jude ean Mure  au organizat, în aceast
s pt mân , un eveniment dedicat castelelor i conacelor din jude ul Mure , eveniment în cadrul
c ruia s-au dezb tut metodele prin care castelele, conacele i domeniile istorice mure ene pot fi
mai bine valorificate turistic. Evenimentul face parte din proiectul INNOCASTLE, un proiect
european pe care INP îl coordoneaz  al turi de 4 parteneri interna ionali.

n preg tirea dezbaterii, o echip  interdisciplinar  de speciali ti din cadrul INP a analizat în teren
47 de castele, conace i domenii istorice din jude ul Mure , atât cl diri incluse în Lista
Monumentelor Istorice, cât i cl diri neclasate. Dintre acestea, pentru o parte semnificativ  se
caut  în prezent solu ii de revitalizare.

Castelele, conacele i domeniile istorice au un poten ial enorm de a deveni catalizatori pentru
inovare i turism pe valea Mure ului, îns  acest lucru nu se va întâmpla de la sine. O viziune
comun , cooperarea regional , implicarea comunit ilor i sprijinul politic sunt esen iale.

Evenimentul a reunit 45 de participan i – autorit i i institu ii regionale, jude ene i locale precum
Consiliile Jude ene Mure , Alba i Harghita, Prefectura Mure , Agen ia pentru Dezvoltare Regional
Centru, reprezentan ii ai prim riilor din jude ul Mure  i ai Apelor Române, speciali ti în protec ia
patrimoniului, reprezentan i ai ONG-urilor, precum i proprietari i administratori de domenii
istorice. La eveniment a participat de asemenea o delega ie a Provinciei Gelderland, Olanda,
parteneri în cadrul proiectului Innocastle. 

Evenimentul face parte din ac iunile proiectului INNOCASTLE, un proiect european pe care
Institutul Na ional al Patrimoniului îl coordoneaz  al turi de 4 parteneri interna ionali. Prin
INNOCASTLE, INP urm re te  îmbun t irea instrumentului de finan are Programul Opera ional
Regional, obiectivul 5.1 (Conservarea, protec ia, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural
i cultural) i a altor politici conexe protej rii patrimoniului construit”, a precizat Institutul Na ional

al Patrimoniului, într-un comunicat de pres .

Potrivit INP, în cadrul proiectului a fost organizat  o întâlnire cu actorii regionali pentru a discuta
posibilit ile de dezvoltare a unei strategii dedicate valoriz rii i promov rii castelelor de pe valea
Mure ului, în contextul unei strategii mai largi dedicate acestei regiuni.
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NAȚI NAL

Castelele pot atrage ino are şi t rism pe Valea
M reş l i

26 octombrie 2019 9:23  de Redac ia

Castelele, conacele și domeniile istorice mureșene au un poten ial foarte mare să devină catalizatori pentru inovare și

turism pe Valea Mureșului, însă pentru acest lucru este nevoie de o viziune comună, cooperare regională, implicarea

comunită ilor și sprijinul politic

Concluzia apar ine reprezentan ilor Institutului Na ional al Patrimoniului INP  și a fost urmearea dezbaterii din

cadrul Proiectului Innocastle organizată în jude ul Mureș
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Salvare pentru castelele de pe
Valea Muresului, prin
intermediul programului
european INNOCASTLE

Vine i, 25 Oc omb ie 2019, o a 13:25
U da e: Samba a, 26 Oc omb ie 2019, o a 17:29

In Romania exista aproape 600 de castele si conace incluse in patrimoniul national, plus multe
alte cladiri seculare care nu au fost clasate. Unele dintre acestea s-au degradat de-a lungul
anilor, unele stau sa cada, dar multe pot cunoaste din nou gloria de odinioara, cu ajutorul
fondurilor europene.

E e i omani i e o eni im lemen ea a chia  in acea a e ioada oiec l ilo  INNOCASTLE, in
ca e e ma e e imb na a i ea oli icilo  blice i a in men elo  legi la i e i financia e ca e
i ea a ca ele i conace.

P oiec l e e coo dona  de In i l Na ional al Pa imoni l i din Romania, ia  ona geog afica
alea a en  ince  a fo  Valea Muresului, nde e ga e c eci de ca ele i conace, majo i a ea
afla e in o ie a e i a a.

Au fost evaluate 47 de castele, conace si domenii istorice din judetul
Mures

In i l Na ional al Pa imoni l i i Con ili l J de ean M e  a  o gani a , in e ioada 22-23
oc omb ie, n e enimen  dedica  ca elelo  i conacelo  din j de l M e , ce a a  ca co
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de ba e ea oli icilo  blice ce i ea a e edin ele eli elo  i o ice, ec m i admini a ea,
o eja ea i omo a ea ace o a.

E enimen l a e ni  45 de participanti - a o i a i i in i ii egionale, j de ene i locale ec m
Con iliile J de ene M e , Alba i Ha ghi a, P efec a M e , Agen ia en  De ol a e Regionala
Cen , e e en an ii ai ima iilo  din j de l M e  i ai A elo  Romane, eciali i in o ec ia

a imoni l i, e e en an i ai ONG- ilo , ec m i o ie a i i admini a o i de domenii i o ice.

La e enimen  a a ici a  de a emenea o delega ie a P o inciei Gelde land, Olanda, a ene i in
cad l oiec l i Innoca le.

In ega i ea de ba e ii, o echi a in e di ci lina a de eciali i din cad l INP a anali a  in e en 47
de castele, conace si domenii istorice din judetul Mures, a a  cladi i incl e in Li a Mon men elo
I o ice, ca  i cladi i necla a e.

Institutul Na ional al Patrimoniului
@Pa imoni RO

@El e_S o m , he i age e ea che  and con l an  of 
@ o gelde land e lain  he benefi  of hei  a oach: ing 
he a ial a oach hel   in bo h nde anding he hi o  
of a lace, and he o ibili ie  i  offe .#innoca le 
#hi o icho e

4 10:58 - 22 oc . 2019

Ve i celelal e T ee i ale ili a o l i In i l Na ional al
Pa imoni l i

Institutul Na ional al Patrimoniului @Pa imoni   22 oc . 2019
R n  c e @Pa imoni RO
Ral ca B b le c , a chi ec  and ca le e e  i hin #innoca le, 
e eal  he concl ion  of he field e ea ch in M e  co n . 47 

ca le  and mano , in all a e  of con e a ion - f om good o in 
- 61% i a el  o ned. 89% of he o al lack f nd  fo  e o a ion.
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(Foto: INNOCASTLE)

Re ultatele cercetarii:

Pe e j ma a e din ca elele, conacele i domeniile i o ice e afla in proprietate privata
(61%)
Domeniile i o ice, en i a i com le e fo ma e din con c ii, a c i i e en i en
ag ic l a n  in ma ea majo i a e iremediabil fragmentate (34% din cele ce ce a e a  mai
m l i o ie a i) i doar parti din acestea au statut de monument istoric (72% cla a e, in
im  ce doa  13% din e a c i a  ace  a  de o ec ie)
Parcurile sunt cel mai periclitate (21% n  in a e b na i medie de con e a e)
Resedintele si anexele n  in -o ma e o o ie in stare medie de conservare sau
precolaps (59%)
Fond ile in e i e in domeniile i o ice in din b ge e locale a  i a e i n  in ficien e

en  e a a ea i e i ali a ea ace o  an ambl i (doar 21% au beneficiat de investitii)

Institutul Na ional al Patrimoniului
@Pa imoni RO

Ral ca B b le c , a chi ec  and ca le e e  i hin 
#innoca le, e eal  he concl ion  of he field e ea ch in 
M e  co n . 47 ca le  and mano , in all a e  of 
con e a ion - f om good o in - 61% i a el  o ned. 89% of 
he o al lack f nd  fo  e o a ion.

Institutul Na ional al Patrimoniului @Pa imoni   22 oc . 2019
R n  c e @Pa imoni RO
Mag a o  And ea, blic manage  hi hin he M e  Co n  
Co ncil: he financing need  of he i age in he co n  e ceed he 
a ailable f nd . We o n 2 ca le  and a e o king on finding 
financing o ce  fo  o  ojec . #innoca le #f ndinghe i age 
#c l alhe i ageco n
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Din e ace ea, en  o a e emnifica i a e ca a in e en  ol ii de e i ali a e. Ca elele,
conacele i domeniile i o ice a  n o en ial eno m de a de eni catali atori pentru inovare si
turism pe valea Muresului, in a ace  l c  n  e a in am la de la ine.

O i i ne com na, coo e a ea egionala, im lica ea com ni a ilo  i ijin l oli ic n  e en iale, a a
c m a eie i  din de ba e e.

(Foto: INNOCASTLE)

Paul Thissen, repre entantul Provinciei Gelderland (NL) a decla a  in cali a e de in i a  ecial al
in alni ii:

"Am ob e a  ca pentru fiecare euro investit in patrimoniu, se generea a trei euro in regiunea
noastra. De cele mai m l e o i, in e i iile n  o a e de o ie a i, in a beneficiile n  en
oa a ona."

Tibor Teleki, repre entant al Asociatiei Castel Teleki: "Confe in a a fo  o o o ni a e b na de a
in alni i di c a c  dife i i ac o i in e e a i i im lica i in e i ali a ea a imoni l i c l al. A e am
c  in e e  a ii ma o i ai oiec l i."

Intalnirea cu decidentii locali

In i a ce a ma  de ba e ii, a fo  o gani a a o in alni e c  ac o ii egionali en  a di c a
o ibili a ile de de ol a e a nei a egii dedica e alo i a ii i omo a ii ca elelo  de e alea

M e l i, in con e l nei a egii mai la gi dedica e ace ei egi ni.

"Con ili l J de ean M e  a e in o ie a e mai m l e cladi i mon men e i o ice, in e ca e n  i
doua castele, Castelul Ugron din Zau de Campie si Castelul Bornemiss a din Gurghiu. A fel,

n em in e e a i de oiec l INNOCASTLE i ne b c am ca in cad l ace i oiec  In i l
Na ional al Pa imoni l i a deci  a die e mai in de ali  i a ia i o ibili a ile de alo ifica e a
ca elelo  i domeniilo  i o ice din Valea M e l i", a decla a  presedintele Consiliului Judetean
Mures, Peter Ferenc.

"S n em egi nea c  cea mai ma e c e e e a n ma l i de i i din l imii ani - e e 2,5 milioane
ne-a  i i a  egi nea an al, d a 2015. T i m l de cali a e im lica i e a a ea i alo ifica ea
obiec i elo  de a imoni . V em a a am in ac a boga ia a imoni l i no , en  a-l eda

4 10:29 - 22 oc . 2019

Ve i celelal e T ee i ale ili a o l i In i l Na ional al
Pa imoni l i
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neal e a , ce a enilo ", a decla a  domn l Simion Cretu, director general ADR Centru.

"M l  ea in am e i  a in eg am a imoni l c l al in oli icile al o  ec oa e: i m,
an o i, economie, ind ie i a a mai de a e. Poli icile e o ene in domeni l a imoni l i

c l al, in l ima e ioada, a   ma e accen  e acea a in eg a e i e o abo da e an e ala a
a imoni l i.

N  em o bi a a i de e a imoni l c l al fa a a ne efe im i la o abo da e enabila, ca e
n  in eamna doa  de d a a, ci in eamna i e on abila in a o  c  medi l economic, ocial i
na al. S e am ca acea a in alni e a ac o ilo  a imoni l i a fie n a  inain e", a decla a  domn l
Stefan Balici, director general al Institutului National al Patrimoniului.

Implicare la nivel european

E enimen l face a e din ac i nile oiec l i INNOCASTLE, n oiec  e o ean e ca e In i l
Na ional al Pa imoni l i il coo donea a ala i de 4 a ene i in e na ionali.

P in INNOCASTLE, INP ma e e imbunatatirea instrumentului de finantare Programul
Operational Regional, obiectivul 5.1 (Con e a ea, o ec ia, omo a ea i de ol a ea

a imoni l i na al i c l al) i a al o  oli ici cone e o eja ii a imoni l i con i .

INNOCASTLE - INNO a i g ic  i e  f  e e a i , a f a i  a d
e i a i  f hi ic CASTLE , a  a d e a e  - ega e e ca elele, conacele i
domeniile i o ice e o ene en  ii o , in im la ea no  oli ici e ilien e de e e a e,

an fo ma e i e loa a e.

Obiec i l oiec l i e e imb na a i ea oli icilo  blice i a in men elo  legi la i e i financia e
ce i ea a ca ele i conace din egi nile a ene e, in im la ea chimb l i de e e ien a in e cei
cinci a ene i ai oiec l i.

P oiec l, coo dona  de In i l Na ional al Pa imoni l i, e de fa oa a e o e ioada de 4 ani si
jumatate, i e ne e n con o i  de cinci a ene i: In i l Na ional al Pa imoni l i (Romania),
Uni e i a ea din Ghen  (Belgia), Regi nea Badajo  (Spania), Na ional T  (Marea Britanie) i
P o incia Gelde land (Olanda). P oiec l a e n b ge  de 1.120.335 euro i e e finantat de Interreg
Europe prin fonduri FEDR.

.i e ege e.e /i ca e

Romania are aproape 600 de castele si conace incl e in a imoni l na ional, o mo eni e
c l ala lne abila, g a  afec a a a a  in e ioada com ni a, ca  i in deceniile de d a, a a a
In i l Na ional al Pa imoni l i. Po e ile lo  eflec a iden i a ile noa e locale, in - n con e
e o ean, fiind o im o an a ma ie a a a enen ei noa e la c l a con inen l i. Sa n  le i am.

Wha  i  he f e of E opean hi o ic ca le , mano  andWha  i  he f e of E opean hi o ic ca le , mano  and

https://www.interregeurope.eu/innocastle/
https://patrimoniu.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=n28Mvr2QCm0
https://www.youtube.com/channel/UC1_lYnjyDXCoeUPKrGmaRtQ
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Un castel din Apuseni a fost
scos la licitatie si costa cat
un apartament din nordul
Bucurestiului

Vrei sa pedale i in natura,
printre comori medievale?
Ve i calendarul
evenimentelor pe bicicleta
din Colinele Transilvaniei

Vi itea a cetatile medievale
din jurul Brasovului!

Ti-a ac  ace  a ic ? U a e e B i e 24 i e Faceb k! C e ea a i e i i  f
a  de a i de e Faceb k ce e ai i i i e e a e a ic e de e B i e 24.

Innocastle
abo  2 eek  ago

Thi  eek, he Na ional In i e of He i age in Romania i  i i ing 40 ca le
and mano  in he M e  co n , he ilo  a ea cho en in Romania fo
Innoca le.

"Romania ha  almo  600 ca le , mano  and e a e  incl ded in he
na ional he i age, a lne able c l al he i age, e e el  affec ed bo h
d ing he comm ni  e iod and in he follo ing decade . Thei  o ie
eflec  o  local iden i ie , in an E o ean con e , being an im o an
e imon  of o  belonging o ... See mo e

Institutul Na ional al Patrimoniului

 S m na acea a i i m 40 de ca ele i conace din M e , di c m c
o ie a i, ima i, com ni i locale i an e eno i en  a afla c m o  fi e i...

See mo e
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