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H I R D E T É S

Csíkszeredában ülésezik jövő 
héten a nagyvadak és az ember 

együttélésével foglalkozó európai 
uniós platform, a rangos szakmai 
eseményre tíz-tizenöt európai or-
szág képviselőit várják. A találkozó 
központi témája a medvekérdés 
lesz – jelentette be csütörtöki saj-
tótájékoztatóján Borboly Csaba, a 
Hargita Megyei Tanács elnöke.

2014 júniusában jött létre hiva-
talosan az emberek és a nagyraga-

dozók együttélésével foglalkozó 
EU-s platform, amely gyakorlati 
megoldásokat keres a konfl ik-
tusok csökkentésére. Emellett 
találkozókat és workshopokat 
szerveznek, hogy a különböző te-
rületeken élő emberek lehetőséget 
kapjanak a tapasztalatok megosz-
tására, valamint a problémák és a 
lehetséges megoldások megvita-
tására. A csíkszeredai találkozón 
a Hargita megyei tanácskozások 

eredményeit mutatják be széle-
sebb körben helyi, országos és 
nemzetközi meghívottaknak, illet-
ve ők is ismertetik saját tevékeny-
ségüket. Az üléssel kapcsolatban 
Borboly azt is elmondta, hogy 
csalódott az új kormányban, mert 
a két illetékes minisztérium, azaz 
a mezőgazdasági és a környezet-
védelmi tárca sem hajlandó kép-
viselőt küldeni a megbeszélésre. 
(Iszlai Katalin)

Együttes elnökségi ülést tartott 
az MPP és az EMNP, és a két 

alakulat közösen kéri az RMDSZ-t 
az Erdélyi Magyar Egyeztető Fó-
rum összehívására. A két politikai 
alakulat tájékoztatása szerint a 
Magyar Polgári Párt (MPP) és az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
országos elnöksége szerdán tar-
totta együttes ülését Kolozsváron. 
A pártok vezetői áttekintették a 
szervezeteik működésének ösz-

szehangolásával kapcsolatos, va-
lamint a 2020-as (önkormányzati 
és parlamenti) választásokhoz 
kapcsolódó együttműködések szo-
rosabbra fűzésének lehetőségeit. 
Kiértékelték az államelnök-válasz-
tás első fordulójának eredményeit, 
és egyetértettek abban, hogy mi-
hamarabb ki kell terjeszteni a ma-
gyar–magyar párbeszédet Erdély 
valamennyi magyar politikai ér-
dekvédelmi szervezetére. Az EMNP 

és az MPP elnökségei – az államel-
nök-választás első fordulós ered-
ményeinek tükrében – ismételten 
felszólítják az RMDSZ vezetőit, 
hogy legyenek partnerek az Erdé-
lyi Magyar Egyeztető Fórum össze-
hívásában. A két kisebbik magyar 
párt egyesülésének kérdése októ-
berben került ismét napirendre, 
amikor az EMNP-vel történő fúzió 
mellett foglalt állást az MPP vá-
lasztmánya. (Krónika)

Külföldi medveszakértők Székelyföldön

Együtt üléseztek néppártiak és polgáriak

HOSSZAS HUZAVONA UTÁN HIVATÁSOS MAGYAR–ROMÁN FORDÍTÓT ALKALMAZ A MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSHÁZA

Tolmácsolják a képviselők felszólalásait
Hivatásos szinkrontolmács 
fogja ezután magyarról 
románra fordítani az önkor-
mányzati képviselők hozzá-
szólásait a marosvásárhelyi 
városházán. Bár az önkor-
mányzat hosszas huzavona 
után szerződést kötött egy 
tolmáccsal, az egyelőre még 
nem állhatott munkába.

 » SZUCHER ERVIN

T öbbéves huzavona után a 
marosvásárhelyi városhá-
za végre szerződést kötött 

szerdán egy hivatásos szinkron-
tolmáccsal, akinek magyarról 
román nyelvre kell fordítania a 
tanácsülésen anyanyelvükön 
beszélő önkormányzati képvi-
selők hozzászólásait. Csütörtö-
kön azonban Novák Sándor még 
nem állhatott munkába – Dia-
nora Monica Buculei jegyző ma-
gyarázata szerint azért –, mert a 
polgármesteri hivatal nem tudott 
eleget tenni a szerződés azon ki-
tételének, miszerint három nap-
pal a közgyűlés előtt értesíti a 
fordítót. Marosvásárhelyen a köz-
igazgatási törvény értelmében az 
RMDSZ több mint tíz éve követ-
kezetesen kéri a tanácsülésekre 
a szinkronfelszerelés és a tol-
mács biztosítását. Ennek híján a 
magyar tanácsosok egy része, fő-
ként a nyilvánosság nyomására, 
az utóbbi időben elkezdett ma-
gyarul is beszélni, mondandóját 
azonban megismételte románul. 
A fordulópontot a „Tragumúra” 
néven elhíresült, közel két évvel 
ezelőtti botrány jelentette. A vá-

sárhelyiek számára emlékezetes 
maradt, hogy 2017 utolsó napján 
„kedves tragumúráknak” nevez-
te a város magyar lakóit a város-
háza hivatalos Face book-oldalán 
megjelent, szilveszteri utcai mu-
latságra hívogató szöveg. A hír 
a közvélemény felháborodását 
váltotta ki. Röviddel a visszajel-

zések után a polgármesteri hiva-
tal illetékesei törölték a magyar 
szöveget, amelyet Google-fordí-
tóval írtak. Nemcsak a megszólí-
tás volt siralmas, hanem a teljes 
szöveg, amelyben a boldog új év 
helyett boldog születésnapot kí-
vánt a hivatal a magyarságnak. 
Utólag a sajtóosztály illetékesei 

elnézést kértek – kizárólag ro-
mán nyelven. A sajtó jelzései 
ellenére városszerte még mindig 
nagyon sok a rosszul fogalma-
zott, helytelenül írt vagy fordí-
tott tájékoztató felirat, utcanév-
tábla. A Krónikában megjelent 
cikkek nyomán a „Bolyai test-
vérekből” sikerült apát és fi át 

„kreálni”, és Széchenyi István 
nevét is korrigálták. A Paiko Ka-
rolra átkeresztelt Pajka Károly 
utca esetében viszont a város-
háza a lehető legegyszerűbb és 
olcsóbb megoldást választotta: 
egy évvel ezelőtt leszereltette a 
táblákat, újakról azonban nem 
gondoskodott. 

Magyarázatot, elszámolást várnak a magyar tanácsosok a polgármesteri hivataltól

Százhatvanötmillió lejjel keve-
sebb bevétele volt Marosvásár-
helynek október végén, mint 
ami az idei költségvetésben 
szerepel, s előreláthatóan ezt 
az összeget év végéig nem fog-
ják befi zetni a lakosok, cégek. 
Éppen ezért a marosvásárhelyi 
RMDSZ-es tanácsosok a har-
madik alkalommal összehívott 
rendkívüli tanácsülésen sem 
szavazták meg újabb összegek 
elköltését. A rendkívüli tanács-
ülésnek egyetlen napirendje 
volt: a költségvetés kiigazítása, 
a kérdés augusztus óta élénken 
foglalkoztatja a a városvezetést 
és a tanácsosokat is. A vég 
nélküli viták arról szólnak, hogy 
mennyi pénzből gazdálkodhat 
a város. A tanácsosok csupán a 
kormánytámogatásként kapott 
24 millió lejes összeg elkölté-
sét szavazták meg, azt is csak 
azokra a célokra, amelyeket 
fontosnak tartottak, nem vették fi gyelembe a városvezetés kéréseit. A csütörtöki rendkívüli tanácsülésen Csiki Zsolt, az RMDSZ frakcióvezetője 
két nyelven mondta el, hogy kérik a költségvetés-kiegészítés elhalasztását, mert nem kaptak választ a bizottságokban feltett kérdésekre. „Ami-
kor 165 millió lejes hiány van, akkor nem várhatja el a városvezetés, hogy újabb összegek megszavazásáról döntsünk. Szeretnénk tudni, hogy az 
elfogadott 24 millió lejt elköltötte-e a városvezetés, és ha igen, mire. Naprakész adatokat akarunk a bevételekről és a kiadásokról, azt akarjuk, 
hogy szakigazgatók jöjjenek, és indokolják meg, hogy milyen összegekre van szükségük, és azt konkrétan mire akarják költeni” – mondta Csiki 
Zsolt. Moldovan Călin volt liberális, jelenleg ALDE-s tanácsos csodálkozásának adott hangot, hogy az RMDSZ-es tanácsosok nem szavazzák meg 
a városvezetés által kért módosításokat, holott a szakbizottságokban választ kaphattak kérdéseikre. Moldovan szerint egyre nagyobb gond lesz 
a tömegközlekedéssel, a szemételszállítással, de az iskolák működésével, sőt a virágkertészeknek is gondja lesz, mert pénzhiány miatt az őszi 
fametszéseket nem tudják elvégezni. A tervek szerint a novemberi soros tanácsülésen lesz szó újra a költségvetés kiigazításáról.

A vásárhelyi RMDSZ-es tanácsosok nem szavazták meg újabb összegek elköltését a rendkívüli tanácsülésen 




