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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-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!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.
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Az önkormányzat bármikor 
meghirdetné a magyar–ro-
mán fordítói szolgáltatás-

ra a versenytárgyalást, azonban 
mindaddig nem teszi meg, amíg 
legalább egy személy nem jelen-
ti be részvételi szándékát. Kali 
István, a helyi RMDSZ ügyveze-
tő elnöke tegnap elmondta, hogy 
a belügyminisztérium honlapja 
szerint Maros megyében mintegy 
százhatvanhatan rendelkeznek 
hivatásos magyar–román tol-
mács engedéllyel, a szövetség 
közülük már több mint hússzal 
felvette a kapcsolatot, azonban 
egyiküket sem érdekelte a vá-
rosháza ajánlata. A megkeresett 
fordítók különböző okokra hivat-
kozva utasították el az RMDSZ 
és a városháza kérését. Volt, aki 
a Marosvásárhelytől való távol-
ságra, más a szinkronfordítás ne-
hézségeire hivatkozva mondott 
nemet. Értesüléseink szerint az, 
aki vállalta volna, csillagásza-
ti összeget követelt a havi néhány 
órás munkáért.

Az RMDSZ tegnap nyilváno-
san is meghirdette a szinkrontol-
mácsi szolgáltatásra való igényt. 
„Mindenképpen meg szeretnénk 
találni a megfelelő embert vagy 
embereket, hogy még véletlenül 

se fordulhasson elő, hogy a vá-
rosháza közzéteszi az ajánlatot a 
közbeszerzési honlapon, és senki 
nem jelentkezik” – mondta el Kali 
István. Az ügyvezető elnök belát-
ta, hogy ő maga sem hitte volna, 
hogy bő öt hónap leforgása alatt 
nem fognak találni egy szakem-
bert, aki havi egy-két alkalommal 
vállalná a fordítói munkát.

A szinkrontolmács feladata az 
önkormányzati ülésen magya-
rul felszólalók mondandóit for-
dítani. Havonta egy rendes, és 
legfeljebb egy rendkívüli tanács-
ülés van, ezek időtartalma né-

hány óra. Az eddigi gyakorlat 
szerint az RMDSZ és a Szabad-
emberek Pártja (POL) néhány 
képviselője élt a közigazgatá-
si törvény biztosította lehetőség-
gel, és szólalt meg néhány mondat 
erejéig anyanyelvén.

Marosvásárhelyen azok után 
vált akuttá a szinkrontolmács „be-
szerzése”, hogy a múlt év utolsó 
óráiban a városháza egyik alkal-
mazottja Google-fordító segítsé-
gével tett közzé magyar nyelven 
egy, az utcai szilveszterezésre in-
vitáló felhívást. A fordítás tragi-
komikusra sikeredett, például a 

marosvásárhelyiek szót a prog-
ram tragumuráknak írta, a boldog 
új évet helyett pedig boldog szüle-
tésnapot kívánt. Az illetékes vá-
rosházi alkalmazott akkor azzal 
hárított, hogy közzététele előtt át-
olvastatta egy magyar kollégájával 
is a szöveget, és az hibátlannak ta-
lálta. Azóta az RMDSZ nyomására 
a polgármesteri hivatal sajtó- és 
közkapcsolati osztálya alkalma-
zott egy magyar személyt, akinek 
feladatkörét azonban csak a ro-
mán nyelvű közlemények fordítá-
sára korlátozta.

 SZUCHER ERVIN

Különböző okokra hivatkozva utasítják el a városháza ajánlatát

Még mindig keresik a fordítót

A szinkrontolmács feladata az önkormányzati ülésen magyarul felszólalók mondandóit fordítani

Közel fél év elteltével a 

Tragumurák néven elhí-

resült botrány kirobba-

nása után sem szerződ-

tetett szinkrontolmácsot 

Marosvásárhely polgár-

mesteri hivatala.

Belpolitikai vihart kavart egy 
parlamenti szakbizottsági je-
lentés, amely a Román Hírszer-
ző Szolgálat (SRI) által elkövetett 
törvénytelenségeket vizsgálja. 
Habár a lehallgatottak száma vi-
ta tárgyát képezi, nem kétséges, 
hogy az erdélyi magyarok az át-
lagosnál nagyobb megfigyelés-
nek „örvendenek”. Az Erdélyi 
Napló kétoldalas összeállítása 
Csoma Botond RMDSZ-es kép-
viselővel, Toró T. Tibor néppár-

ti politikussal és Izsák Balázs 
SZNT-elnökkel járja körül a té-
mát Ki fedheti fel a titkosszolgá-
latok titkait? címmel. 

A lap e heti portréinterjúja Dá-
né Tibor Kálmánnal, a Művelődés 
című folyóirat főszerkesztőjével 
készült. A hetvenedik évforduló-
ját ünneplő havilap 1948 júliusá-
ban indult, így nem kerülhette el a 
kommunista rendszer viszontag-
ságait. Döntéseinkről az érzel-
mek sodrásában című írásában 

az Erdélyi Naplóban rendsze-
resen közlő kolozsvári pszicho-
lógus és pszichoterapeuta, dr. 
Plesek Zoltán a mindennapi dön-
téseink mögött álló okokat firtat-
ja. A szakember szerint sokan 
szabadulni akarnak a kényel-
metlennek tetsző ügyek rende-
zésétől, így a problémamegoldás 
helyett felszínes döntéseikkel a 
szőnyeg alá söprik azt. Mindez 
visszatérő stresszt okoz, és ki-
szolgáltatottá teszi az embert.

Az utolsó pár méteren vannak 
a marosvásárhelyi reptéren vég-
zett felújítási és fejlesztési mun-
kálatok, s ezek átadása június 
21-én történik meg. Peti And-
rás, a reptér igazgatója a Vá-
sárhelyi Hírlapnak elmondta, 
hogy jövő csütörtökön a mun-
káltató hivatalosan is átadja a 
megrendelőnek a munkálatokat, 
azaz addig minden felvállalt és 

szükséges újítást, munkát be-
fejeznek. A reptérigazgató kö-
zölte, ezután a Megyei Tanács 
átruházza az ügykezelési jogot 
a Marosvásárhelyi Transilvania 
Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vál-
lalatra, s kérik a Légközlekedé-
si Hatóságtól, hogy adja meg a 
működési engedélyt. „Amennyi-
ben minden rendben zajlik, 21-én 
megtörténik a munkálatok átadá-

sa és számításaink szerint, an-
nak ellenére, hogy egy hétvége is 
közbejön, június 25-én már mű-
ködhet a marosvásárhelyi légi-
kikötő” – ismertette Peti András. 
Amennyiben ez így lesz, akkor fo-
gadni tudják a június 25-re, hétfő-
re betervezett Antalyából érkező 
charter járatokat és június 26-án 
a dortmundi járatot is.

SIMON VIRÁG

Megjelent az Erdélyi Napló legújabb száma

Egy hét múlva átadják a reptéri munkálatokat Erich Bergel karmester em-
lékére rendkívüli szimfonikus 
hangversenyt tartanak csü-
törtökön 19 órakor a Kultúrpa-
lota nagytermében. Vezényel 
Jankó Zsolt, hegedűn játszik 
Cristina Anghelescu. Műsoron: 
Brahms-, Beethoven-művek. A 
hangversenyre a 34-es számú 
bérletek érvényesek.

Pénteken 18 órakor a Maros 
Művészegyüttes kövesdombi 
székházában gálaműsorral 
ünnepli fennállásának ötödik 
évfordulóját a Csillagfény 
néptáncegyüttes. Jegyeket a 
helyszínen lehet vásárolni.

Hova menjünk?

Sorsolás

Ma délelőtt 11 órakor szerkesz-
tőségünkben (Liviu Rebreanu 
48. szám) kisorsoljuk a Hűséges 
olvasó, illetve a keresztrejtvény 
játékunk soron következő nyer-
tesét. Akit érdekel, személyesen 
részt vehet  a sorsoláson.




