
Kereskedelem-marketing, 
turizmus-vendéglátás, va-
lamint gazdasági és vi-

dékfejlesztési agrármérnök 
szakos hallgatók fejezték be 
tanulmányaikat a MÜTF Okta-
tási Központban, összesen har-
minchárman vehettek részt a 
pénteki diplomaátadón. Az ün-
nepséget Ilyés Ferenc, a főiskola 
igazgatója nyitotta meg, meg-
köszönve a diákoknak, hogy 
intézményükben tanultak, va-
lamint további sikereket kíván-
va nekik.

Gálfi Árpád polgármester 
szimbólumnak nevezte a hall-
gatók által megszerzett okle-
velet, ami a harcot és a közös, 
céltudatos teljesítményt jelké-

pezi. Szerinte az ehhez hasonló 
alkalmakkor még rohanó vilá-
gunkban is meg kell állni egy 
pillanatra ünnepelni, ám utána 
új célokat kell megfogalmazni. 
„Legyenek büszkék a diplomá-
ra, amit megszereztek. Ne fe-
lejtsék el, értelmiséginek lenni 
nem csupán magánügy, hanem 
közügy is, hiszen a közösség-
gel szembeni kötelezettséget is 
magában foglalja ez a létforma” 
– fordult a végzősökhöz a tiszt-
ségviselő.

Vígh László, az Edutus Főis-
kola tudományos és nemzetkö-
zi rektorhelyettese re ményét 
fejezte ki, hogy a hallgatók 

élménygazdag éveket töltöttek 
el az intézményben, amit töb-
bi tapasztalatukkal együtt to-
vábbadhatnak ismerőseiknek, 
családjuknak. Petykó Csilla, 
a Budapesti Gazdasági Egye-
tem turisztikai tanszékének 
vezetőhelyettese rámutatott, 
szerencsések a náluk végzett 
diákok, hiszen információi sze-
rint nagy a szakemberhiány, így 
könnyen találnak majd mun-
kát. Hangsúlyozta, az állam-
vizsga-dolgozatokból azt látta, 
hogy a képzés színvonalának 
szempontjából is van fejlődés 
a MÜTF-ön. Kondorosy Előd, a 
Pannon Egyetem Georgikon Ka-

rának oktatási és akkreditációs 
dékánhelyettese a szülőföldön 
való érvényesülés fontosságát 
emelte ki. „Azt kívánom min-
denkinek, hogy a szűkebb ha-
zában gazdálkodva ne csak 
anyagiakban gazdagítsák, ha-
nem szellemi-lelki téren, és ha 
lehet népességszámban is” – je-
lentette ki. A diákok közül Nico-
lae Maștaleriu, Balázsi Arnold 
és Nagy Melánia mondott beszé-
det, majd a végzettek fogadalmat 
tettek, hogy tisztességgel, szak-
maisággal végzik munkájukat, 
illetve hűek maradnak nemze-
tükhöz.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Három tagozat diákjai végeztek a MÜTF-ön

„Értelmiséginek lenni közügy”

MÜTF-ös évzáró. Harminchárom kalap repült a levegőbe

Több mint harminc 

hallgató dobhatta ma-

gasba kalapját a szé-

kelyudvarhelyi MÜTF 

Oktatási Központ 

pénteki évzáró ün-

nepségén, amelyet a 

városháza Szent István 

Termében tartottak. A 

felszólalók az esemény 

fontosságára, vala-

mint az értelmiségiek 

közösségi szerepére 

hívták fel a figyelmet.

Egyre inkább azt hiszem, hogy újra kell 
értelmeznünk az életünket. Nap mint 
nap. Úgy néz ki, a történelem boszor-
kánykonyhájában ülő „eszmetervezők” 
egy mérfölddel mindig előttünk járnak, 
s mire mi felismerjük rejtett szándéku-
kat, akkorra már meg is pecsételődött a 
sorsunk. Minden a szavak jelentésének 
észrevétlen, új meghatározásával kezdő-
dik. Majd a fogalmak újraértelmezésé-
vel. És mire föleszmélünk, már nyakun-
kon a kötél. A liberalizmus, amely ma a 
gondolatszabadság hátán ülve meghó-
dította a világot, ezzel párhuzamosan a 
„politikailag korrekt” címszó révén meg-
alkotta azt a bunkósbotot is, amellyel 
lesújt azokra, akik másképp értelmezik 
a gondolatszabadságot. Vagy akik az 
övékkel ellentétes eszmét vallanak. És 
csak kapkodjuk a fejünket, hogyan válik 
a józanul gondolkodó ember egyik nap-
ról a másikra populistává, s ha az esz-
mét egy kicsit is sarkítjuk, rögtön nácivá 
vagy fasisztává. És kiderül, a magukat 
toleránsak nevezők egyáltalán nem tűrik 
azt, amit hirdetnek, vagyis a toleranciát. 
Az eszmei „másságot”. Ma már le sem 
ülnek egy asztalhoz az eszmeileg mást, 
családot, gyermeket vállalók képviselő-
ivel. Kettős mércét alkalmaznak az élet 
minden területén. Ha mondjuk egy ka-
tolikus papról kiderül, hogy pedofil, azt 
rögtön és nagy sajtónyilvánossággal ki 
is közösítik. És nemcsak az egyházból, a 
társadalomból is. Miközben ugyanezek 
elfogadják mások esetében a zoofiliát, 
de a vérfertőzés gondolatát is, lásd a 

svédországi szexuális szabatosságot hir-
detők példáját. És így jutunk el egészen 
addig, ahol a rassz már nem biológiai, 
hanem ideológiai kategóriává válik. A fa-
jok nem színben, nyelvben stb. különül-
nek el, hanem ideológiailag. És az esz-
mények boszorkánykonyhájában főző 
eszménygyártókról kiderül, hogy rejtet-
ten egy újfajta társadalomépítés zajlik. 
S hogy napjainkban már hová jutottunk: 
a katolikus és protestáns írek, akik több 
száz éven át vallásos eszményeik ködén 
át gyilkolták egymást, mára nemcsak el-
fogadják az azonos neműek házasságát, 
az egyik ír párt miniszterelnök-jelöltjé-
ről már nemcsak az derül ki, hogy ferde 
hajlamú, hanem hogy első generációs 
pakisztáni betelepült. S miközben mi, 
akiknek fontosak a hagyományos érté-
kek, ülünk és csodálkozunk, a másság 
mögött megbúvó lobby már uralja az 
egyetemeket éppúgy, mint a politikai eli-
tet, s ma már az tűnik fel – bár még nem 
bélyegzik meg –, ha valaki egészséges 
szexuális hajlamú. És ha továbbgondol-
juk, láthatjuk: már a nemzeti elitet is 
lecserélik Brüsszelben szocializálódott, 
lehetőleg a gendereszményt is felválla-
ló vagy legalábbis meleg egyénekre. És 
aki ma Európa keresztény gyökereiről 
próbál beszélni, az holnap egyszerűen 
náci lesz. És ha arra gondolunk, hogyan 
fogadja el Nyugat-Európa ezt a nagyfokú 
betelepítést, és a kérdést úgy tesszük 
fel, hogy miért nem gondolnak Európa 
politikai vezetői a holnapra, saját unoká-
ikra, és azok majdani életére, ha bené-

zünk a kulisszák mögé, akkor kiderül: az 
európai politikát meghatározó eliteknek 
nincs gyermekük. Szinte egynek sem. 
Tisztelet az egyetlen kivételnek: Theresa 
May brit miniszterelnöknek, aki beval-
lotta, akart, csak nem lehetett. És talán 
ezért nem gondolkodnak utódokban 
sem. És hogy kik vezetik ma Európát: 
Angela Merkel német kancellárnak nincs 
gyermeke, Junckernek szintén. A most 
megválasztott francia elnöknek nincs 
gyereke, ahogy az olasz, skót, holland, 
svéd és luxemburgi miniszterelnöknek 
sincs. S bár hazai példával is folytat-
hatnám, de csak azért nem hozom 
fel, mert rossz kutya, amelyik a saját 
gazdáját is megugatja. Hogy tudatos 
választás-e, vagy véletlen a sorsuk, 
nem tudom, de tény, hogy a napokban 
megválasztott szerb miniszterelnöknő 
esetében sem a szakmai tudást hang-
súlyozzák, hanem azt, hogy nyíltan is 
felvállalja leszbikusságát.
Ki kell mondani: eljött az idő, amikor 
a keresztényeknek is meg kell szerve-
ződniük. Ahogy a családosoknak is, 
mert maholnap a „másság” képvise-
lőinek sikerül szétverniük egy újabb 
„izmus” (lásd kommunizmus, fasizmus, 
szexizmus) jegyében a hagyományos 
világ minden értékét. Vagy amit ma még 
józan ésszel értéknek tekinthetünk. És 
végezetül álljon itt egy másik példa is: 
miközben Nyugat-Európa vezetőinek 
egyetlen gyermekük sincs, Közép-Euró-
pa vezetőinek összesen húsz van, egye-
dül Orbán Viktornak öt.

Töprengések…
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FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




