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• A kampányban a 
kétnyelvű utcanévtáb-
lák kihelyezésére tett 
ígéretét kéri számon 
Soós Zoltán marosvá-
sárhelyi polgármeste-
ren a CEMO – Civil Elkö-
telezettségi Mozgalom. 
Nyílt levélben fordul a 
városvezetőhöz, és azt 
sérelmezi, hogy egy 
civil beadványra adott 
hivatali válaszból az 
derül ki, Soós számára 
nem élvez elsőbbséget 
az, hogy a városban 
kétnyelvű utcanévtáb-
lák legyenek.

SIMON VIRÁG

A CEMO nyílt levelében em-
lékeztet, hogy a romániai 
törvények garantálják a két-

nyelvű utcanévtáblák kihelyezését, 
másként nem lehetnének ilyenek 
Románia számos településén. Azt is 
leírják, hogy Soós Zoltán a válasz-
tási kampányban többször kijelen-
tette, hogy Marosvásárhelyen  azért 
nincsenek kétnyelvű utcanévtáblák, 
mert a volt polgármester nem akarja, 
de ha majd ő lesz a városvezető, ak-
kor a legrövidebb időn belül rendezi 
ezt a helyzetet. „Marosvásárhelyen 
él a legnagyobb létszámú romániai 

magyar közösség, amely megérdem-
li a kétnyelvű utcanévtáblákat, és 
még annál többet, reméljük ezeket 
sikerül megvalósítani.”

A civilek okolhatók 
a halasztásért?

A CEMO leveléből az is kiderült, 
hogy egy civil aktivista megkérdez-
te a jelenlegi városvezetőt, mikor 
szándékszik kihelyezni a kétnyelvű 
utcanévtáblákat. Az iktatott kérést 
magyar nyelven írta, de a választ a 
városháza csak románul küldte, hol-
ott ilyen esetben román és magyar 
nyelven is válaszolnia kellett volna.  

De nem ez a legnagyobb sérelme a 
CEMO-nak, hanem az, hogy a vá-
laszlevélben a hivatal és a városve-
zető azt állítja, a kétnyelvű utcanév-
táblák ügyét a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom peres ügyei megnehezí-
tették. „Azon túl, hogy ez aljas rá-
galom a CEMO jogvédelmi munkáját 
érintően, jogilag értelmezhetetlen, 
hiszen a kétnyelvű utcanévtáblák 
ügyében kismillió per is lehetett vol-
na, ezek nem akadályoznák meg azt, 
hogy ön mint polgármester azokat 
kihelyeztesse. Mivel Romániában 
nincs precedensjog (angolul: case 
law), a múltban jogérvényesítő céllal 
kezdeményezett, kétnyelvű utcanév-

táblákra vonatkozó perek nyomán 
született bírósági határozatok sem-
milyen jogi akadályt nem jelentenek 
a marosvásárhelyi kétnyelvű utca-
névtáblák kihelyezését illetően. A 
hárítás, az abszurd bűnbakkeresés 
helyett inkább arra kérjük a tisztelt 
polgármester urat, hogy a táblák 
kihelyezésének módozatait találja 
meg, keressen valós megoldásokat, 
hiszen a jogi lehetőségek adottak” – 
olvasható a közleményben.

Valóban kétnyelvűek lesznek?

A marosvásárhelyi jogvédő civil 
szervezet fi gyelmét az sem kerülte 

el, hogy az idei költségvetésben jó-
váhagytak pénzösszeget az utcanév-
táblákra, de a tételnél nem kétnyelvű 
utcanévtáblák, hanem csak utca-
névtáblák vannak feltüntetve, így 
félő, hogy egynyelvűek maradnak 
a vásárhelyi utcanévjelzők. „Nyil-
vánvaló, hogy a kétnyelvű utcanév-
táblák ügye érzékeny ügy, ezért nem 
érdemes tovább várni vele, ideje len-
ne minél előbb a törvényes útvonalat 
követve konkrét eredménye-
ket felmutatni. A törvényes 
út megkeresése ugyanakkor 
azért is létfontosságú, mert 
az ön három év múlva vé-
get érő mandátuma után is 
fontos lenne, hogy ezek a 
hatályos jogszabályok alapján 
kihelyezett utcanévtáblák a helyü-
kön maradjanak, az új városvezetés 
ne tudja majd ezeket eltávolítani” – 
zárják a nyílt levelet.

Konkrét lépések is történtek?

Áprilisi 20-án, az idei marosvásár-
helyi költségvetés kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón Portik Vilmos 
alpolgármester  arról számolt be, 
hogy már idén nekifognak a valódi 
kétnyelvű táblák kihelyezésének. 
Első körben a belvárosban fogják 
ezeket felszerelni, majd úgy ha-
ladnak a város lakónegyedeibe. 
Többéves terv részeként lesznek vá-
rosszerte mindenhol kétnyelvű ut-
canévtáblák. Arról is beszélt, hogy 
nem egyszerű táblák lesznek ezek, 
hiszen megvizsgálták, hogy a múlt 
század elején milyen utcanévtáblák 
voltak, és azokhoz hasonló, zomán-
cozott technológiával készülő utca-
névjelzőket fognak készíttetni. Erre 
a célra az idei költségvetésben 160 
ezer lejt különítettek el.

Téma a marosvásárhelyi 
utcanévtáblák kétnyelvűsége
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A magyar kormány által finan-
szírozott vállalkozói men-

torprogram résztvevőit díjazták 
szerdán este a Maros megyei Kele-
mentelkén megtartott rendezvény 
keretében. A Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága, 
a Design Terminal és a Pro Econo-
mica Alapítvány által szervezett 
Erdélyi Mentorprogramban mint-
egy harminc erdélyi nagyvállalko-

zó vett részt mentorjelöltként, és 
mintegy hatvan kis- és középvál-
lalkozó mentoráltként. A program-
mal a magyar kormány a vállal-
kozókat segítő szakmai környezet 
kialakítását kívánta elősegíteni. A 
Vajdaság után Erdélyben is meg-
valósult mentorprogram célja a ta-
pasztalt nagyvállalkozók mentor-
rá képzése, ezáltal a vállalkozókat 
segítő szakmai környezet kialakí-
tása a külhoni magyar régiókban. 
Akárcsak az, hogy a több éve, évti-
zede jól működő vállalkozások tá-
mogassák az induló vállalkozókat, 

rövidüljön a vállalkozói tanulási 
folyamat, kapcsolati hálót hozza-
nak létre a vállalkozók, a külön-
böző régiók között. Összesen nyolc 
képzési napot tartottak Erdélyben, 
a világjárvány miatt online, a 
mentorok és a mentoráltak párok-
ban dolgoztak.

Boldogulni a szülőföldön

Az eseményen Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára felidézte: a ma-
gyar nemzetpolitika 2014–2015 óta 
tekinti céljának a Magyarország hatá-
rain túl élő magyarok szülőföldön való 

boldogulásának elősegítését. Ezért in-
dították el a gazdaságfejlesztő, illetve 
a gazdasági hálózatépítést elősegítő 
programokat. Úgy fogalmazott: a 
mentorprogram célja egy eltéphetetlen 
közösségi háló szövése. Vass Leven-
te, a bukaresti egészségügyi 
minisztérium államtitkára 
a rendezvényen kifejtette: a 
siker azon múlik, hogy mi-
ként sikerül embereket a há-
lózatba fűzni, egy ügy mellé 
felsorakoztatni. A jelenlévők 
száma alapján az államtitkár 
megállapította: nem telt hiába az el-
múlt öt év. A szerda esti rendezvényen 
többek között a leginspirálóbb mentor-
nak, a legelhivatottabb mentoráltnak, 
a legösszetartóbb csapatnak járó díja-
kat adták át a program szervezői.

Okleveleket, díjakat vehettek át az erdélyi vállalkozói mentorprogram résztvevői
• Mintegy száz erdélyi magyar vállalkozó vett részt 
a budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, a Design Terminal és a Pro Economi-
ca Alapítvány Erdélyi Mentorprogramjának záró- és 
díjátadó gáláján Kelementelkén. Mint elhangzott, 
a program célja olyan közösségi hálót szőni, „amit 
soha senki nem tud eltépni”.

Potápi Árpád János: Olyan közösségi 
hálót szőni, amit senki nem tud eltépni
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Kampányígéretére emlékeztették
Számonkérik Marosvásárhely polgármesterén a kétnyelvű utcanévtáblákat




