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Azonnal reagált az üzletlánc
„Átképzi” a nagyáruház a magyarokat diszkrimináló alkalmazottait
• Ígérete szerint „át-
képzi” diszkrimináló 
alkalmazottait a Profi 
áruházlánc, amelynek 
sepsiszentgyörgyi bolt-
jában az üzletvezető 
korlátozta az alkalma-
zottak anyanyelvhasz-
nálatát, megtiltva a 
munkatársainak, hogy 
egymás között magya-
rul beszéljenek, sőt a 
vásárlókra is rászólt.

B Í R Ó  B L A N K A

G abriel Pâslaru, a cég PR-me-
nedzsere a lapcsaládunk 
által írásban eljuttatott kér-

désekre válaszolva közölte, a Profi  
Rom Food vállalat támogatja a két-
nyelvűséget azokban az üzleteiben, 
ahol a településen jelentős számban 
élnek magyar nemzetiségűek: az 
írott kommunikáció és a hangosbe-
mondóban elhangzott hirdetések 
román és magyar nyelvűek. „A Profi  
üzletpolitikája, hogy minden ügyfe-
lünk, nemzetiségtől függetlenül, jól 
érezze magát és megkülönböztetés 
nélküli kiszolgálásban részesüljön” 
– olvasható az üzletlánc vezetőjé-

nek válaszában. A menedzser arra 
is kitér, ha olyan visszajelzéseket 
kapnak, hogy valamelyik alkalma-
zottuk nyelvhasználat miatt diszk-
riminál, munkatársukat „átkép-
zik”, és arra törekednek, hogy az 
üzleteikben a lehető legbarátságo-
sabb, a vásárlók számára kedvező 
legyen a hangulat. A válaszlevélben 
a menedzser belinkelte az Erdélyi 
Magyar Televízió Metszet című mű-
sorának egyik kiadását, amelyben a 

kétnyelvű kereskedelemről van szó, 
és bemutatják, hogy a Profi  maros-
vásárhelyi üzleteiben kétnyelvű fel-
iratok, címkék vannak.

Előzmények

Az esetet Benkő Erika, a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat vezetője tárta 
a nyilvánosság elé szerdai sajtótá-
jékoztatóján, azt követően, hogy 
az élelmiszerdiszkont-hálózat több 

alkalmazottja panaszt tett náluk a 
megkülönböztető bánásmód miatt. 
A panaszok alapján kiderült, hogy 
a román üzletvezető már februári 
kinevezése első napján arra utasí-
totta a dolgozókat, hogy egymás 
között se beszéljenek magyarul, és 
arra hivatkozott, hogy „Romániá-
ban élünk, itt románul beszélünk”. 
A történtek miatt a jogvédelmi szol-

gálat az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) fordult.

Tiltakozásának adott hangot 
az Erdélyi Magyar Néppárt is a 
magyar ellenes megnyilvánulás 
kapcsán, ami az alakulat szerint 
teljességgel elfogadhatatlan és a 
legsötétebb magyarellenes időket 
idézi. Az EMNP a Profi  áruházlánc 
vezetőségének címzett levelében 
arra kérte a cég döntéshozóit, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül 
vizsgálják ki a Sepsiszentgyör-
gyön történteket; váljanak meg az 
üzletvezetőtől; a megfelelő követ-
keztetéseket levonva hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a mostani-
hoz hasonló eset soha töb-
bé ne ismétlődhessen meg 
egyetlen üzletükben sem, 
továbbá azonnal, nyilvá-
nosan és magyar nyelven 
kérjenek bocsánatot mind a 
sepsiszentgyörgyi alkalmazottjaik-
tól, mind pedig a teljes erdélyi ma-
gyar közösségtől. A párt emlékeztet 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
által kezdeményezett, Kétnyelvűsé-
get a kereskedelemben! elnevezésű 
mozgalomra, amely azt hirdeti: az 
erdélyi magyaroknak joguk van 
ahhoz, hogy a különböző kereske-
delmi egységekben elköltött pén-
zükért cserébe saját anyanyelvüket 
használhassák. Az EMNP úgy véli, 
a képlet egyszerű: azokban az üzle-
tekben kell vásárolni, ahol tisztelik 
nyelvünket és kultúránkat, és ahol 
biztosított a többnyelvűség.

Jelezték: a Profi üzletpolitikája, 
hogy minden ügyfelük, 
nemzetiségtől függetlenül, 
jól érezze magát
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B Á L I N T  E S Z T E R

A Kovászna megyei rendőrség 
bűnvádi eljárást indított azt kö-

vetően, hogy olyan hírek láttak nap-
világot, amelyek szerint vélhetően 
Románia legnagyobb medvéjét lőtte 

ki Háromszéken Emanuel von 
und zu Liechtenstein auszt-
riai herceg, trófeavadász. 
Valentin Teodorescu, a kéz-
divásárhelyi bíróság mellett 
működő ügyészség főügyé-
sze csütörtökön a Hotnews.

ro hírügynökségnek úgy nyi-
latkozott, a megyei rendőrség hivatal-
ból indított eljárást, orvvadászat és 
lőfegyverrel való visszaélés gyanújá-
val vizsgálódnak. Elmondása szerint 
az ügyet a kézdivásárhelyi ügyészség 
fogja átvenni. Azonban nem csak a 

rendőrség vizsgálódik a nagy felhá-
borodást keltő ügyben. Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter arról 
számolt be, hogy két kivizsgálás is fo-
lyamatban van a Kovászna megyében 
kilőtt medve ügyében, az egyiket a 
környezetőrség, a másikat az erdőőr-
ség indította. Tánczos ugyanakkor le-
szögezte, amíg a két kivizsgálás nem 
zárul le, nem kívánja kommentálni az 
ügyet, és nem kíván nyilatkozni azok-
ról a dokumentumokról sem, ame-
lyek ellenőrzése zajlik. Rámutatott: a 
környezetvédelmi tárca február 17-én 
adott engedélyt egy medve kilövésére 
az érintett területen. A rendelet meg-
jelent a Hivatalos Közlönyben, vég-
rehajtásáért a vadászegyesület volt 

a felelős, gyakorlatba ültetési módjá-
nak ellenőrzése pedig a megyei ügy-
nökségekre és az erdészeti őrségre 
hárult. „A vizsgálatnak azt kell kide-
rítenie, hogy betartották-e az idevágó 
törvényt a medve kilövésekor, illetve 
kétséget kizáróan meg kell állapítani, 
hogy azt a példányt vadászták-e le, 
amelyre megkapták a kilövési enge-
délyt” – idézte Tánczost az Agerpres 
hírügynökség.

Összetévesztették a medvéket?

Mint arról beszámoltunk, a ro-
mániai Agent Green és az osztrák 
VGT egyesület azzal vádolta meg 
szerdai közleményében Emanuel 
von und zu Liechtenstein herceget, 
hogy márciusban kilőtte Romá-
nia legnagyobb barnamedvéjét a 
Kovászna megyei Ozsdola környé-
kén. Azt állítják, a hercegnek egy 

anyamedvére volt kilövési engedé-
lye, amely jelentős károkat okozott 
a falubelieknek, ehelyett azonban 
a hím példányt terítette le, amely 
közlésük szerint az erdőben élt, 
és nem volt hozzászokva az embe-
rek jelenlétéhez, sem az ember ál-
tal biztosított élelemhez. „Arthur 
17 éves volt, ő volt a Romániában 
megfi gyelt legnagyobb medve, és 
vélhetően európai uniós viszony-
latban is a legnagyobb példánynak 
számított. A tetemen végzett méré-
sek szerint Arthur 593 pontot ért a 
trófeavadászat terén elérhető maxi-
mális 600-ból. Ez rekord pontszám-
nak minősül” – idézi a közlemény 
az Agent Green elnökét, Gabriel 
Păunt. A szervezet képviselői úgy 
vélik, a herceg nem tévedésből lőtte 
le a hím medvét. „Hogyan lehetne 
összetéveszteni egy, a faluba bo-
csaival bejáró anyamedvét az erdő 
mélyén élő legnagyobb hím pél-
dánnyal? Egyértelmű, hogy a her-
ceg nem azért jött, hogy a medve 
kilövésével megoldja a helybéliek 
problémáját, hanem hogy ölje meg 
a medvét, majd otthon akaszthassa 
ki a falára a legnagyobb trófeát” – 
nyomatékosította az elnök. 

Eljárást indítottak a kilőtt Arthur medve miatt
• Több kivizsgálás is folyamatban van a Kovászna me-
gyében kilőtt, legnagyobbnak vélt romániai barnamedve 
ügyében – közölte Tánczos Barna környezetvédelmi mi-
niszter. A rendőrség bűnvádi eljárást indított, miután egy 
osztrák herceg kilőtte a nagyvadat Ozsdola környékén.

A 17 éves Arthur volt a Romániában megfigyelt 
legnagyobb medve
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