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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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A kampányról Szénégető 
István családreferens, a 
marosvásárhelyi Szent-

család Templom plébánosa szá-
molt be, kiemelve: „embertől 
emberig, családtól családig fo-
gunk menni”. Mindenkit mozgó-
sítani szeretnének, hogy minél 
többen vegyenek részt az ősz-

szel esedékes alkotmánymódo-
sító népszavazáson, amelynek 
kezdeményezői azt kérik, hogy 
Románia Alkotmányába foglal-
ják bele, hogy házasságot csak 
egy férfi és egy nő köthet.

„A férfi és a nő házasságára 
épülő család a Teremtő alkotá-
sa, amelyet törvényeivel Ő tart 
fenn és kormányoz. A férfi és 

a nő házasságára épülő család 
értékeket közvetít, s az embe-
ri civilizáció alapja, a társada-
lom alapvető intézménye, nem 
egyszerűen egy személyes élet-
forma. Számunkra, kereszté-
nyek, magyarok és románok 
számára, a család nem csupán 
egy életstílus vagy egy sajátos 
életforma, hanem az egyetlen, 
amelyhez alapvetően hozzá van 
rendelve a felelős szülői, férfi és 
nő, férj és feleség, édesanya és 
édesapai szerep”- fogalmazott 
Szénégető István. A plébános 
hozzátette, hogy a népszavazás 
nem irányul sem a gyermekei-
ket egyedül nevelő, vagy elvált 
szülők ellen, a gyermekek vé-
delmére vontakozó cikkelyek 
nem változnak. Ez a módosí-
tás az alkotmányban szeretné 
a férfi és nő közötti házasságot, 
a hagyományos családot meg-
védeni.

A sajtótájékoztatón résztvevő 
Sófalvi Szabolcs maros szent-
györgyi polgármester arról be-
szélt, hogy kilenc éve vezeti a 
Marosvásárhely melletti nagy-
községet, s azt tapasztalta, 
hogy fontos falakat felhúzni, 
utakat javítani, de nagyon fon-
tos a közösségeket megerősíte-
ni, eggyé formálni. „A családok 
a társadalom alappillérei, őket 
kell erősíteni, s általuk erősö-
dik a közösség, a község, és hi-
szem, hogy a nemzet is”.

A magyarországi ERGO (Eu-
rópai Regionális Egyesület) el-
nöke, Ékes Ilona elmondta: 
egyesületük is nagyon fontos-

nak tartja a család védelmét, 
s örvend, hogy az anyaország-
ban már belefoglalták az al-
kotmányba, hogy a házasság 
egy férfi és egy nő szövetsé-
gén alapul. Hangsúlyozta, hogy 
fontosnak tartja, hogy a helyi 
közösségek tagjai tájékozottak 
legyenek, s minden fontos infor-
máció birtokában döntsenek a 
népszavazáson.

 Mint ismert, a Koalíció a 
családért nevű ernyőszerve-
zet több mint hárommillió tá-
mogató aláírást gyűjtött össze 
polgári kezdeményezéséhez, 
amelyben azt javasolja, hogy az 
alkotmány „egy férfi és egy nő” 
önkéntes házasságaként hatá-
rozza meg a családot, a hatá-
lyos alaptörvényben szereplő 
„házastársak” kifejezés helyett. 
Az alkotmánymódosító törvény-
tervezet jelenleg a szenátus 
elfogadására vár, de hatályba 
lépéséhez érvényes és eredmé-
nyes népszavazásra is szükség 
van. Liviu Dragnea, a PSD elnö-
ke nemrég arról beszélt, hogy 
a népszavazást még idén ősz-
szel kiírják.

Közben hét elején közleményt 
adott ki a magát az erdélyi ma-
gyar leszbikus, meleg, biszexu-
ális, transzszexuális és queer 
közösség tagjainak képvisele-
teként meghatározó LMBTQ Er-
délyben nevű csoport, amelyben 
a család fogalmának megha-
tározásáról szóló alkotmány-
módosítás elutasítását kéri az 
RMDSZ honatyáitól.

SIMON VIRÁG

Alkotmánymódosító népszavazás lesz a család fogalmáról

Mozgósítanak a katolikusok

Marosvásárhelyen rendszeresen szerveznek zarándoklatot a családokért

Kampányt indít a Gyu-

lafehérvári Római Kato-

likus Főegyházmegye 

Családpásztorációs 

Központja, amelynek 

célja, hogy tájékoz-

tassa a lakosságot 

az ősszel esedékes 

alkotmánymódosító 

népszavazásról, s arra 

biztassa, hogy azon mi-

nél nagyobb számban 

vegyen részt, és álljon 

ki a házasság szentsé-

gére épülő keresztény 

család mellett.

A romániai Japán Nagykövetség, 
a Kumamoto-Románia Egyesület 
és a marosvásárhelyi Művészeti 
Gimnázium együttműködésével 
rendkívüli szimfonikus hang-
verseny lesz csütörtökön este 7 
órakor a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében. Vezényel 
Sinya Ozaki, zongorán játszanak: 
Misaki Kavagucsi és Reika Eto 
japán zongoraművészek.

Péntektől vasárnapig 10 órától 
14 óráig a Maros folyó Víkendte-
lep mögötti szakaszán, a Maros 
Megyei Horea Vészhelyzeti 
Felügyelőség szervezésében 
vízimentő-bemutató lesz, és a 
gyerekeket csónakázni viszik.  
A helyszínen mentőakciókat is 
szerveznek, s bemutatják azokat 
az eszközöket, amelyekkel élete-
ket mentenek.

A Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán ismét megszer-
vezik a Local Farmers’ Market 
rendezvényt. A vásár bő felhoza-
talt kínál a különböző hagyomá-
nyos és helyi portékákból: hús-, 
tejtermékek, sajt, méz, lekvár, 
szörp, bor, pálinka, zöldség, gyü-
mölcs, tea, fűszerpaprika, olaj. A 
vásárt szeptember 15-én, pénte-
ken 8-19 óra között tartják.

A marosvásárhelyi köves dombi 
unitárius templom Bözödi 
György termében a szeptem-
ber 17-én vasárnap délelőtt 11 
órától kezdődő istentisztelet 
után megnyílik a Barangolások 
Gy. Szabó Béla művészetében 
című emlékkiállítás. A tárlatot 
Ferenczy Miklós református lel-
kész-esperes, a hagyaték gon-
dozója nyitja meg.

Hova menjünk?

Szénégető István plébános, családreferens 




