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A fordulópont: tragumúra
Hivatásos magyar-román fordítót alkalmaznak

S Z U C H E R  E R V I N

Több éves huzavona után a ma-
rosvásárhelyi városháza végre 
szerződést kötött szerdán egy 

hivatásos szinkrontolmáccsal, aki-
nek magyarról román nyelv-

re kell fordítania a tanácsülé-
sen anyanyelvükön beszélő 
önkormányzati képviselők 
hozzászólásait. Csütörtö-
kön azonban Novák Sándor 

még nem állhatott munkába; 
Dianora Monica Buculei jegyző ma-
gyarázata szerint azért, mert a pol-
gármesteri hivatal nem tudott eleget 
tenni a szerződés azon kitételének, 
miszerint három nappal a közgyű-

lés előtt értesíti a fordítót. Marosvá-
sárhelyen a közigazgatási törvény 
értelmében az RMDSZ több mint tíz 
éve következetesen kéri a tanácsü-
lésekre a szinkronfelszerelés és a 
tolmács biztosítását. Ennek híján 
a magyar tanácsosok egy része, fő-
ként a közvélemény nyomására az 
utóbbi időben elkezdett magyarul 
is beszélni, mondandóját azonban 
megismételte románul.

Botrányos fordítások

A fordulópontot a „Tragumúra” 
néven elhíresült, közel két évvel 
ezelőtti botrány jelentette. A vá-
sárhelyiek számára emlékezetes 
maradt, hogy 2017 utolsó napján 
„kedves tragumúráknak” nevezte 

a város magyar lakóit a városháza 
hivatalos Facebook-oldalán megje-
lent, szilveszteri utcai mulatságra 
hívogató szöveg. A hír a közvéle-
mény felháborodását váltotta ki. 
Röviddel a visszajelzések után a 
polgármesteri hivatal illetékesei tö-
rölték a magyar szöveget, amelyet 
Google-fordítóval írtak. Nemcsak 
a megszólítás volt siralmas, hanem 
a teljes szöveg, amelyben a boldog 
újév helyett boldog születésnapot 
kívánt a a hivatal a magyarságnak. 
Utólag a sajtóosztály illetékesei el-
nézést kértek – kizárólag román 
nyelven. A sajtó jelzései ellenére 
városszerte még mindig nagyon 
sok a rosszul fogalmazott, helyte-
lenül írt vagy fordított tájékoztató 
felirat, utcanévtábla.

H I R D E T É S

ANTARES ROMÁNIA piacvezető irodaszék-gyártó cég,
ALKALMAZ a GYERGYÓREMETEI gyárába

SZÉK SZERELŐT, SZÉK KÁRPITOST, KAMIONSOFŐRT, 
RAKTÁROST, RAKODÓMUNKÁST.

Önre van szükségünk, ha:
• megbízható
• pozitív beállítottságú
• elkötelezetten viszonyul a munkához
• alkalmazkodni tudó csapatjátékos
• teherbíró férfi (néha nehéz dobozok emeléséhez is).
Amit ajánlunk:
• havi, bejelentett fizetés
• étkezési jegyek
• ünnepi ajándékutalványok
• folyamatos oktatás
• stabil, hosszú távú munkalehetőség
• igényes munkakörnyezet.

Mi a teendő, ha jelentkezni szeretne? Küldje el önéletrajzát
a resurseumane@scaune.ro e-mail-címre, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot, 
vagy keressen bennünket a cég székhelyén: Gyergyóremete, Alszegi u. 114. szám 

alatt, de jelentkezhet a 0741–270430-as telefonszámon is. 

A kormányzásból októberben 
kibuktatott Szociáldemokrata 

Párt (PSD) néhány hónapon belül 
bizalmatlansági indítványt nyújt 
be a Ludovic Orban vezette kisebb-
ségi kormány ellen – jelentette be 
Viorica Dăncilă volt miniszterel-
nök, a PSD elnöke és államfőjelölt-
je. Dăncilă egy kedd esti televíziós 
műsorban közölte: a párt országos 
végrehajtó testületének kedd esti 
ülésén szó esett a kormány ellen 
benyújtandó bizalmatlansági in-
dítványról is, amelyet jövő év feb-
ruárjában készülnek benyújtani „a 
tervezett megszorító intézkedések 
miatt”. „Azt ígértük, hogy aktív el-

lenzék leszünk, azt ígértük, hogy 
nem hagyjuk, hogy a port a nyug-
díjasokon és a bérből és fizetésből 
élőkön verjék el, sem azt, hogy el-
tűrjük a kormány románellenes in-
tézkedéseit” – mondta Dăncilă.

Internetes mozgalom indult 
a nyilvános államfői vitáért

Bár #vremdezbatere (vitát akarunk) 
néven már internetes mozgalom is 
indult annak érdekében, hogy az 
újrázásra készülő hivatalban levő 
államfő, Klaus Johannis fogadja el 
a kihívást, és folytasson nyilvános 
vitát Viorica Dăncilă PSD-s jelölttel 

az államfőválasztás második fordu-
lója előtt, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) mereven elzárkózik az érvek 
ütköztetése elől. Ludovic Orban mi-
niszterelnök, a PNL elnöke kedden 
este egy televíziós műsorban arról 
beszélt: Johannis nem fog kiállni a 
PSD-vel, mivel úgy értékelik, közel a 
lehetőség, hogy végső csapást mér-
jenek a PSD-re. Szerinte az összes, 
az elmúlt három hónapban készült 
felmérés azt mutatja, hogy Johan-
nis nagy fölénnyel győz a második 
fordulóban, bárki is legyen az el-
lenfele. Eközben egyre többen csat-
lakoznak a #vremdezbatere moz-
galomhoz az interneten, amely rá 
akarja szorítani Johannist, hogy áll-
jon ki vitázni. A mozgalom támoga-
tói szerint Johannis számos voksot 
veszíthet, ha továbbra is elutasítja a 
vitát. (Balogh Levente)

Máris kormányt buktatnának a szociáldemokraták
• Már februárban bizalmatlansági indítványt akar be-
nyújtani a PSD a nemrég hivatalban lépett Orban-
kormány ellen – jelentette be Viorica Dăncilă.

GERGELY IMRE

Amint Magyarország Csíkszere-
dai Főkonzulátusának képvi-

selője, Lukács Bence Ákos vezető 
konzul a gyergyószentmiklósi törté-
nész konferencia csütörtöki megnyi-
tóján rámutatott, néha egyértelmű-
nek tűnő események is ki vannak 
szolgáltatva az adott kor ideológi-
ájának, amely ennek szemüvegén 
át láttatja, torzítja a történelmi té-
nyek megítélését. A Kádár-korszak 
Magyarországa az iskolai történe-
lemkönyvekben a határokon kívüli 
nemzetrészeknek még a létezését 
sem említette, szándékosan előidé-
zett emlékezetkiesést okozva, tönk-
retéve több nemzedék egészséges 
nemzettudatát.

A konferenciát 1976 óta megszer-
vező Garda Dezső szavai is ehhez 
kapcsolódtak. A román hódítás, az 
1918–1921 közötti zavaros időszak 
tényleges eseményeit nem ismerjük 
eléggé, mély kutatásokra van to-
vábbra is szükség. Hozzátette, egy 
korábbi konferencián, amikor az 

1916-os román betörés kegyetlenke-
déseit ismertették, voltak, akik sze-
rint ő és történésztársai eltúlozták 
ezeket, azt állítva, hogy nem is vol-
tak olyan súlyosak a történtek, mint 
ahogy ott elhangzott. A mostani 
konferencia azonban ezt erősíti meg, 
több előadó kutatásai is igazolják a 
román hadsereg által elkövetett ke-
gyetlenségeket.

Ma folytatódik

A csütörtökön kezdődött Székely-
föld és Erdély a román hódítástól az 
Országos Magyar Párt megalakulá-
sáig című konferencia ma 9.30-tól 
folytatódik. András Szabolcs, Kosz-
ta István, Szabó Zsolt, Berekméri 
Árpád, Pál Antal Sándor, Garda 
Dezső és Szász Zoltán előadásai 
lesznek hallhatók a gyergyószent-
miklósi városi könyvtárban.

Tisztább kép az impériumváltásról

Nemcsak a szakmát érintő 
előadások hangzottak el 
a történész konferencián

▾ F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Elismert erdélyi és magyarországi történészek,
kutatók találkoznak ezekben a napokban Gyergyószent-
miklóson, a több évtizedes hagyománnyal rendelkező
történész konferencián. Erdély Romániához csatolásá-
nak százéves évfordulója környékén az ehhez vezető
okok és következmények, az események pontosabb
megismerését segíti az esemény.

Még nem használják. A szinkrontolmács magyarról román 
nyelvre fordítja majd a hozzászólásokat
▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

• Hivatásos szinkrontolmács fogja ezután magyarról románra fordítani az önkor-
mányzati képviselők hozzászólásait a marosvásárhelyi városházán. Bár az önkor-
mányzat hosszas huzavona után szerződést között egy tolmáccsal, az egyelőre
még nem állhatott munkába.




