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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Tudatosítani kell az eladókban 
és a vásárlókban is, hogy cél-
szerű lenne, ha a székelyföldi 
üzletekben magyarul is szere-
pelnének feliratok, mindkét 
nyelven tudnának az elárusítók 
– ezt célozza az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) most 
indított kampánya, amelyet 
sajtótájékoztatón hirdettek meg 
Sepsiszentgyörgyön.

 » BÍRÓ BLANKA

A kereskedelemben a kétnyelvű-
ség használatára biztató kam-
pányt kezdeményez az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). 
Sándor Krisztina, az EMNT ügyveze-
tő elnöke tegnapi sepsiszentgyörgyi 
sajtótájékoztatóján elmondta, cél-
juk tudatosítani az eladókban és a 
vásárlókban is, hogy Székelyföldön, 
a tömbmagyar térségben célszerű a 
kétnyelvűség. A kampány a követ-
kező hónapokban zajlik, valameny-
nyi székelyföldi szervezetüket moz-
gósították, és minden fontosabb 
székelyföldi várost bevonnak. Az 
előkészületek során kiválasztottak 
két olyan multinacionális céget – a 
Penny és a Profi  üzletláncot –, me-
lyek egyáltalán nem használnak 
magyar feliratokat, ezek vezetőit le-

vélben keresték meg. A megkeresés-
ben a jó példákra hivatkoznak, hogy 
például a Lidl és a Kaufl and bevá-
sárlóközpontjaiban megjelennek a 
magyar feliratok. Kérik a kereske-
delmi társaságok vezetőit, legye-
nek tekintettel arra, hogy a magyar 
közösség komfortérzetét növelik, ha 
anyanyelvükön közlik az informáci-
ókat. A Penny-hálózat vezetőivel a 
közeljövőben személyes egyeztetés 
várható. Sándor Krisztina elmond-
ta, nagyon szeretné, ha „megtanul-
nának magyarul”, nemcsak ez a 
két üzletlánc, hanem minden olyan 
multinacionális cég, ahol még nincs 
jelen a kétnyelvűség. A multinacio-
nális cégek mellett a helyi kereske-
dőket is megszólítják, mert a tapasz-
talatok szerint sok esetben a magyar 
tulajdonban levő vállalkozások, 
helyben alapított cégek sem min-
dig következetesek a kétnyelvűség 
tekintetében. „Vannak jó példák, de 
gyakran a helyi cégeknél is több a 
román felirat, mint a magyar, holott 
a profi torientált magánszférában 
lehetősége van minden vállalkozó-
nak, hogy büntetlenül használja a 
kétnyelvű feliratokat” – szögezte le 
az EMNT ügyvezető elnöke. A pro-
jekt keretében létrehozzák a „Két-
nyelvűséget a kereskedelemben!” 
elnevezésű Facebook-oldalt, ezen 
keresztül is üzennek a vállalkozók-
nak, de a vásárlókat is megszólítják, 
felkérik őket, hogy járjanak nyitott 

szemmel, az interaktív felületen 
jelezzék a követendő jó példákat, 
de a hiányosságokat is. Sándor 

SZÉKELYFÖLDI KAMPÁNYT INDÍT AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS A KERESKEDELMI KÉTNYELVŰSÉGÉRT

Lehessen magyarul beszélni a boltokban

Sándor Krisztina szerint nagyon jó lenne, ha „megtanulná-
nak magyarul” a multinacionális üzletláncok
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Krisztina kifejtette, a kampány 
Marosvásárhelyen, Csíkszeredá-
ban, Székelyudvarhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, 
Baróton és Gyergyószentmiklóson 
zajlik, összehangoltan keresik fel 
a multinacionális cégeket. Az ed-
digi tapasztalatok szerint a cégek 
nyitottak a kérésekre, általában 
továbbítják a megfelelő döntés-
hozó testületeknek. Sándor Krisz-
tina rámutatott, az elmúlt évek-
ben a közhivatalokban, az állami 
intézményekben részleges siker 
mutatható ki a kétnyelvűség te-
rén, esetükben ezt törvény is sza-
bályozza, erre sok jogvédő és civil 
szervezet odafi gyel. A kereskede-
lemben azonban látványosabbak 
lehetnek az eredmények, ha van 
társadalmi nyomás, ezért a vásár-
lóknak szóló tudatosító kampány-
ra is szükség van. Elvárják, hogy 
az eladók is tudjanak magyarul 
is, a címkéken, a tájékoztató anya-
gokon is jelenjen meg a magyar 
felirat. Sándor Krisztina úgy véli, 
ha a cégek nem rugalmasak, visz-
szautasítják a megkeresést, csak 
maguknak ártanak. Az EMNT 
ügyvezetője kifejtette, a kampány 
egész évben zajlik, elutasítás ese-
tén további lépéseket is fontolóra 
vesznek, például az üzlet előtt szó-
rólapokon hívják fel a fi gyelmet a 
kétnyelvűség hiányára, de bojkott-
ra is felszólítanak.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Idén már tizenöt olyan medvét azo-
nosított be a Nagy-Küküllő Vadász- 

és Sporthorgász-egyesület, amelyek 
bejártak Székelyudvarhelyre, ezért 
óvatosságra intik a lakosokat. Az 
Agyagdomb közelében látott bocsos 
nagyvad pedig még jó eséllyel az üre-
gében tartózkodik. A Tábor-negyedi 
kukáknál (a Szent János utcában), 
a Csalókán, a Cserehát lakónegyed-
ben, a város Rez-tető felőli részén és 
Bethlenfalván is láttak idén med-
véket Székelyudvarhelyen – tudtuk 
meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, 
a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász-egyesület igazgatójától. Hangsú-
lyozta, ezek csak azok a helyszínek, 
amelyekről biztosan tudnak, ezért elő-
fordulhat, hogy máshol is jártak már 

a nagyvadak. Szejkefürdőn például 
már káreset is volt. Szintén konkré-
tum, hogy legalább tizenöt medve lépi 
át rendszeresen a város határát, ha a 
bocsokat is számításba vesszük. Álta-
lában az esti és a hajnali órákban van 
nagyobb esélye annak, hogy nagyva-
dak kószáljanak Székelyudvarhelyen, 
hiszen akkor kevésbé aktív a lakosság, 
így a medvék is bátrabbak – magya-
rázta az igazgató. Éppen ezért ebben 
az időszakban óvatosságra intik főleg 
azokat a lakókat, akik a város peremén 
laknak. Ha valaki medvét lát a lakott 
területen, mindenképp értesítse a he-
lyi rendőrséget vagy a vadásztársula-
tot, de természetesen a 112-es segély-
hívó számon is lehet bejelentést tenni.

Eközben még nem tudni biztosan, 
hogy kijött-e az Agyagdomb közelé-
ben bocsozó anyamedve az üregéből 

– közölte Mărmureanu-Bíró Leonárd. 
A közelben ugyanis felszereltek egy 
újonnan vásárolt mozgásérzékelő vad-
kamerát, amely több rókát, kutyát és 
mókust is lefotózott, de a nagyvadat 
egyelőre nem sikerült lencsevégre 
kapni. A vadászok heti rendszeres-
séggel kijárnak a helyszínre, de ők 
maguk sem mennek az üreg közelébe, 
mert nem akarják zavarni a vadakat. 
Ugyanezt tanácsolja a kirándulóknak 
is, hiszen továbbra is életveszélyesnek 
mondható a környék.

Az egyesület vezetője arra is kitért, 
hogy a januárban vagy februárban 
bocsozó anyamedvék rendszerint 
áprilisban, május elejéig hozzák ki 
a szabadba kölykeiket, éppen ezért 
még ott lehetnek az üregben. A vadá-
szok korábbi elképzelése egyébként 
továbbra sem változott: ha előjönnek 

a bocsok, akkor az ebből a célból ké-
szített, egyedi csapdájukkal befogják 
a medvecsaládot, és a lakott települé-
sektől távolabb eső területre szállítják. 
Erre mindenképp szükség lesz, hiszen 
a vadak túl közel élnek Székelyudvar-
helyhez, és megszokják az emberek 
keltette zajokat, így nem fognak fél-
ni, és jó eséllyel betörnek a portákra. 
„Mindenki imádkozzon, hogy az idén 
legyen bőséges makk- és gyümölcster-
més az erdőkben, hiszen ha nem így 
történik, akkor rengeteg kárt fognak 
okozni a medvék. A tavalyi például sze-
rencsés év volt ebből a szempontból. 
Amíg beérik a termény, addig sem lesz 
egyszerű a helyzet, de ősztől kezdenek 
igazán sokat enni a nagyvadak, hogy 
meghízva átvészeljék a téli időszakot” 
– egészítette ki a beszélgetést Jakab At-
tila, a vadásztársulat elnöke.

Óvatosságra intik a székelyudvarhelyieket a „medvejárás” miatt

 » Általában 
az esti és a 
hajnali órákban 
van nagyobb 
esélye annak, 
hogy nagyvadak 
kószáljanak Szé-
kelyudvarhelyen, 
hiszen akkor 
kevésbé aktív a 
lakosság, így a 
medvék is bát-
rabbak – magya-
rázta Mărmurea-
nu-Bíró Leonárd 
igazgató.




