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Nem igaz, hogy a nagy üzletlán-
cok és multinacionális cégek el-
zárkóznának a kétnyelvűsítéstől, 
csupán bizonyos esetekben ezt 
kérni kell tőlük – állapította meg 
tegnapi marosvásárhelyi sajtótá-
jékoztatóján Sándor Krisztina, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) ügyvezető elnöke. A két 
esztendeje startolt, Kétnyelvű-
séget a kereskedelemben nevű 
mozgalomnak egyre több ered-
ményt sikerült elérnie.

 » SZUCHER ERVIN

Amikor nemrég arról kérdeztük 
az egyik magyar nemzetiségű 
marosvásárhelyi vállalkozót, 

hogy az Állomás tér szomszédságá-
ban működő, ízlésesen berendezett 
bemutatóüzletét miért nem feliratoz-
za két nyelven, azt a választ kaptuk, 
hogy „Romániában élünk, és a hi-
vatalos nyelv a román”. Eközben az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 
életre hívott, Kétnyelvűséget a keres-
kedelemben elnevezésű mozgalom 
tagjai ilyen vagy ehhez hasonló vá-
laszt egyetlen román nemzetiségű üz-
letembertől vagy menedzsertől sem 
kaptak az elmúlt két esztendőben.

Sándor Krisztina, a nemzeti tanács 
ügyvezetője tegnapi marosvásárhelyi 
sajtótájékoztatóján elmondta, általá-

ban konstruktív hozzáállást tapasz-
talnak a megkeresett üzletláncok, 
multinacionális cégek esetében. Szin-
te egyik cégcsoport sem zárkózik el a 
székelyföldi üzletek kétnyelvű kom-
munikációjától. Van, amelyik azonnal 
megoldja a magyar nyelvű feliratozást, 
és akad, amelyikkel több levelet is vál-
tani kell. A kérdés általában üzletve-
zető vagy menedzserfüggő. „Előbb az 
üzletvezetőnél szoktunk próbálkozni, 
ha nem érünk el eredményt, a regioná-
lis vezetőhöz fordulunk. Szinte minde-
nütt nyitottak a felvetett probléma or-
voslására. Bár a kereskedők számára 
nem kötelező a 20 százalékos nemzeti-
ségi küszöb feliratozásbeli fi gyelembe 
vétele, az általunk felkért vállalkozók 
megértették, hogy az ő érdeküket szol-
gálja, ha magyarul is feliratozzák az 
üzleteiket” – osztotta meg az EMNT 
eddigi tapasztalatait Sándor Kriszti-
na. Az ugyan előfordul, hogy egy-egy 
üzletvezető nem mer lépni, és a felet-
tesére hárítja a probléma megoldását, 
illetve azzal visszakozik, hogy „eddig 
még nem kérte senki”, de nem viszo-
nyul ellenségesen a lakossági igény-
hez. Mindebből Sándor Krisztina azt 
szűrte le, hogy a mozgalom tagjai vagy 
nyitott kapukat döngetnek, vagy olya-
nokat, amelyeken eddig senki nem 
mert bekopogni.

A legfrissebb pozitív példaként az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügy-
vezetője a csíkszeredai Martes sport-
ruházatot forgalmazó céget említette, 
melynek üzletvezetője még a marke-
tinganyagok fordítását is felvállalta. 

Szintén jó példaként szolgál a háztar-
tási gépeket forgalmazó Altex csíki üz-
lete, illetve a Penny üzletlánc. Ehhez 
képest a megkeresett cégek közül ke-
vésbé bizonyult rugalmasnak Székely-
föld legnagyobb mobilszolgáltatója, az 
Orange, amely válaszra sem méltatta 
„A pénzemért magyarul!” jelszavat 
használó mozgalom tagjait. Nehéz-
kesen mozdul a Profi  élelmiszer-üz-
letlánc is, amelynek újonnan nyílt 
vidéki Profi  Loco boltjaiban egyetlen 
magyar nyelvű feliratot sem találni. A 
csíkszeredai KFC gyors étkezdéből vi-
szont Sándor Krisztina nemcsak a fel-
iratokat, hanem magát a magyar nyel-
vet is hiányolja. Mint mondta, neki 
még soha nem volt szerencséje olyan 
kiszolgálónőhöz, akivel anyanyelvén 
kommunikálhatott volna. Ennél is 
szomorúbb, hogy a teljes kétnyelvű-
ség alkalmazása bizonyos magyaror-
szági cégek romániai leányvállalatai-
nak, illetve székely tulajdonban lévő 
vállalkozások számára is másodlagos 
kérdést jelent.

Az EMNT vezetője a vásárlókat is 
arra ösztönözné, hogy észrevételeik-
nek, javaslataiknak bátran adjanak 
hangot; keressék meg az üzletveze-
tőt, és ismertessék igényeiket. Sán-
dor Krisztina ugyanakkor arra kéri 
mindazokat, akik a Kétnyelvűséget 
a kereskedelemben mozgalom által 
szeretnék jelezni a nemtetszésüket, 
írjanak (és esetleg küldjenek fényké-
peket) a szervezet azonos nevű Face-
book-oldalára vagy a ketnyelvuseg@
emnt.org e-mail-címre.

SÁNDOR KRISZTINA SZERINT A MULTIK KÖRÉBEN IS EREDMÉNYES AZ EMNT MOZGALMA

Csak kérni kell a kétnyelvűséget
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Sándor Krisztina szerint általában konstruktív hozzáállást tapasztalnak a megkeresett üzletláncok részéről

Kormányválság.
Mi más?

Közel négy hónappal ezelőtt tette le hivatali esküjét 
Florin Cîţu, de valójában szerda reggel lett miniszter-
elnök, amikor vállalta Vlad Voiculescu egészségügyi 
miniszter leváltását. Mostanáig a nevét adta csupán 
egy olyan kormány vezetéséhez, amelyben tulajdon-
képpen három különálló kabinet élt önálló életet. Az 
USR–PLUS tárcavezetői egyenesen érinthetetlenek 
voltak, a pártszövetség nyíltan igyekezett eljátszani 
a koalíción belüli ellenzék szerepét úgy, hogy közben 
élvezte a hatalom minden lehető előnyét.

Az államfői álmokat dédelgető Dacian Cioloș vé-
dőszárnyai alatt tevékenykedő Vlad Voiculescu nem-
csak a közvéleménnyel és az orvostársadalommal 
tartotta fölöslegesnek a kommunikációt, hanem a 
kormányfővel is. Még formailag sem törekedett arra, 
hogy egyeztesse az egészségügyi tárcát érintő elkép-
zeléseit Cîţuval. Nem a kórházakban történt tragédi-
ák vezettek Voiculescu bukásához, azokat csak az 
ellenzék használta érvként. Az igazi ok a miniszterel-
nök semmibevétele volt. Ezt elégelte meg most Florin 
Cîţu, aki vélhetően a „fő főnök” Iohannis biztatására 
is váltott keményre, s ezzel bejelentkezett a PNL el-
nöki posztjára az ősszel esedékes kongresszus előtt.

Az ügy persze ennél jóval összetettebb. A PNL és 
az USR–PLUS gyakorlatilag ugyanazon a szavazótá-
boron osztozik, rivalizálásuk a koalíció megalakulá-
sának első napjától borítékolható volt. Nem véletlen 
annak a nyilvánvalóan irányított médiahadjáratnak 
az elindítása sem, amellyel a nemzeti liberálisokhoz 
közel álló sajtó hisztérikus karaktergyilkosságba kez-
dett Voiculescu ellen. Egy ilyen harc nem az ördögtől 
való a politikában. De jobb helyeken ennek megvan-
nak a keretei, korlátai. Amikor például az ellenzék 
őrjöngve követeli egy miniszter távozását, akkor a 
kormánykoalíció átmenetileg összezár. Bukarestben 
viszont azon nyomban politikai válság, bizonytalan-
ság, kiszámíthatatlanság kerekedik.

Nem vitás, hogy Voiculescu leváltásával átmene-
tileg az USR kapott méretes pofont. Ugyanakkor vá-
laszlépésként Cîţu lecserélését követelni egyenlő a 
tudatos káoszteremtéssel. A miniszterelnök lemon-
dása, egy ellene benyújtott bizalmatlansági indít-
vány esetleges sikere nemcsak a kormányfő, hanem 
az egész kabinet bukásával jár. Láthattunk néhány 
ilyen szánalmas mutatványt a most hatalmon lévők 
által megvetően „vörös pestisnek” nevezett szociál-
demokrata uralom idején. Tényleg ezt akarják az USR 
„csillogó szemű” szavazói? Ennyire képes a „jobbol-
dali, liberális” politikai oldal Romániában? Ezt kínál-
ja a járványba belefáradt lakosságnak az „európai” 
koalíció? Épülhet a színpad a szürke szociáldemok-
raták és az őrült AUR-osok főszerepléséhez? Vagy 
csak blöff ölve felértékelte magát az USR, hogy aztán 
megelégedjen egy számára előnyös kompromisz-
szummal?

A kormányválságnak jelen helyzetben kizárólag 
Klaus Iohannis államfő, e kormánykoalíció „kereszt-
apja” vethet véget. Ha sikerül neki a békítés, még 
erőteljesebb kölcsönös gáncsoskodások közepette 
folytatódhat a kormányzás. Amennyiben kudarcba 
fullad a békepipázás, az instabilitás egy újabb hosz-
szú szakaszába lépünk. Meglepetésről nincs szó, 
már régóta megszoktuk.
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Ismét tűz ütött ki Csíkszeredában a 
Somlyó utcai romatelepen tegnap: 

ezúttal három lakóház gyulladt ki. A 
januári tűzhöz képest ezúttal mérsé-
keltebb volt a vész: a tetőszerkeze-
tekben keletkezett kár, a belső terek 
lakhatóak maradtak. Az érintettek 
úgy döntöttek, nem költöznek ideig-
lenesen az Erőss Zsolt Arénába. Ali-
na Maria Ciobotariu, a Hargita me-
gyei tűzoltóság szóvivője elmondta, 
a lángok mintegy száz négyzetmé-

teren csaptak fel. A tűzoltóknak 
hamarosan sikerült megfékezniük 
a lángokat, senki nem sérült meg, 
a tűzoltók vizsgálatai szerint imp-
rovizált elektromos hálózatban be-
következett rövidzárlat okozta az 
újabb szerencsétlenséget, amely há-
rom családot, összesen huszonnégy 
személyt érintett. A helyszínre ér-
kezésünkkor lakók az utcán várták, 
hogy visszamehessenek a házba, 
ruhákat hozhassanak ki a gyerekek-
nek. A telepen az oltás ideje alatt 
fokozott volt a hatósági jelenlét, a 

helyszínt a rendőrök és csendőrök 
különleges bevetési egységei bizto-
sították. A helyzet és a károk felmé-
résére a csíkszeredai városvezetők 
is a helyszínre siettek. A mostani 
tűzeset következtében károsultakat 
a korábbi vész miatt már elköltöz-
tették az Erőss Zsolt Arénába, de 
úgy döntöttek, hogy visszamennek 
lakni a telepre. A helyszínen többen 
is jelezték, hogy az újabb tűzeset 
ellenére sem áll szándékukban a 
sportcsarnokba menni. Ezt Korodi 
Attila, Csíkszereda polgármestere 

is megerősítette érdeklődésünkre. A 
tűz csak a tetőszerkezeteket érintet-
te, a lakások belseje tehát továbbra 
is lakható, így nincs akadálya a ma-
radásuknak. Ettől függetlenül köve-
tik a helyzet alakulását, és szükség 
esetén segítséget nyújtanak. Első 
alkalommal január 7-én ütött ki tűz 
a Somlyó utca 33. szám alatt, akkor 
mintegy húsz faházat érintett. A 
hajléktalanná vált 261 személyt az 
Erőss Zsolt Arénába szállásolták el, 
sokan közülük jelenleg is a sport-
csarnokban laknak.

Ismét tűz ütött ki a csíki romatelepen, a lakók helyükön maradnak

 » A tűzoltók 
vizsgálatai 
szerint improvi-
zált elektromos 
hálózatban bekö-
vetkezett rö-
vidzárlat okozta 
az újabb szeren-
csétlenséget.




