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REKLÁM

Tele vannak helyesírási hibákkal a kolozsvári tömegközlekedési vállalat táblái

Magyartalan reklámpannók

Helytelen a kolozsvári tö-
megközlekedési válla-
lat (CTP) által kihelye-

zett többnyelvű reklámtáblák 
magyar felirata, hívta fel a fi-
gyelmet egyik olvasónk. Miu-
tán tavaly a többnyelvűségért 
harcoló Musai-Muszáj moz-
galom több kampányt is indí-
tott a helyi tömegközlekedé-
si vállalt járművein tiltako-
zásul amiatt, hogy a kihelye-
zett jegyautomaták „nem tud-
tak magyarul”, a vállalat idén a 
román, angol és német szöveg 
mellett magyar feliratot is tar-
talmazó reklámpannókat he-
lyezett ki a városban.

Az egyébként értékelendő 
gesztus szépséghibája, hogy az 
egyébként pár soros szöveg ma-
gyartalan, és hemzseg a helyes-

írási hibáktól. „Egy város ami tö-
kéletesen müködik? Itt. Most. Eb-
ben a percben. Találd meg mikor 
jön és hová megy el a következő 
közjármü!” – olvasható a magyar 
szöveg a CTP önreklámjában, 
melynek angol verziója ellenben 
frappánsra sikerült.

A helytelen feliratért többek 
között a romániai közbeszerzé-
si rendszer is okolható, ahol a 
tender kiírójának a legolcsóbb 
ajánlatot kell előnyben részesíte-
nie, derült ki. Oláh Emese alpol-
gármester a Krónikának úgy fo-
galmazott: „a nyertes cég sajnos 

ilyen anyagot küldött be”. Hang-
súlyozta, tudnak a problémáról 
és már kérték a vállalatot, hogy 
a kivitelezővel közösen nézzék 
át újra a szöveget és javítsák ki 
a hibákat. Mivel külön jogi enti-
tás, a tömegközlekedési vállala-
tot a törvény nem kötelezi arra, 
hogy a polgármesteri hivatalban 
is láttamoztassa a szöveget, mu-
tatott rá az alpolgármester. „Úgy 
látszik, hogy azok, akik megnéz-
ték a táblákat, nem vették ész-
re a hibákat” – vélte Oláh Emese, 
aki szerint, amennyiben a város-
házán is láttamozni kellett vol-
na, biztos korrigálták volna eze-
ket. Elmondta, ha a polgármeste-
ri hivatal akar több nyelven kom-
munikálni a lakossággal, a mar-
keting és kommunikációs osz-
tály munkatársai nézik át az an-
gol vagy magyar szöveget, és győ-
ződnek meg annak helyességé-
ről. Azonban nem létezik olyan 
törvényi előírás, mely szerint egy 
nem román nyelvű szöveget az 
adott nyelven tudó személlyel is 
láttamoztatni kell, tette hozzá.

A kolozsvári városvezetés 
egyébként köztudottan nem híve 
a többnyelvűségnek: évekig el-
utasította a többnyelvű helység-
névtáblák kihelyezését a város 
bejáratainál, míg végül bírósági 
ítélet kötelezte erre. 
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Felmérés készül 
Temesváron
Rendkívül sok daganatos be-
tegséget diagnosztizálnak Te-
mesváron és környékén az el-
múlt időszakban, ezért a város-
háza olyan tanulmány elkészí-
tését finanszírozná, amely ki-
derítené ennek az okait – je-
lentette be Nicolae Robu pol-
gármester. Az Agerpres sze-
rint Robu azt mondta, a meg-
előzésre kell helyezni a hang-
súlyt a rákos, illetve a szív- és 
érrendszeri megbetegedé-
sek kérdésében, ezért a város-
nak foglalkoznia kell ezek okai-
val, és szembe kell néznie a re-
alitásokkal. Nem lehet a sze-
génységre fogni, mondta, mert 
Temes megye az ország egyik 
leggazdagabb vidékének szá-
mít – tette hozzá. A tervezett 
tanulmány az említett betegsé-
gek mellett valószínűleg a cu-
korbetegséggel is fog foglal-
kozni. Míg a 90-es években a 
megyében évente 1300–1400 
új esetet regisztráltak, jelen-
leg évente 2700 új esetet je-
gyeznek.

Veszélyes csíki 
játszótér 
A csíkszeredai Gál Sándor té-
ri játszótér ideiglenes bezárá-
sát rendelte el a Hargita Me-
gyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség, miután egy el-
lenőrzés során megállapí-
tották, hogy egyes játszóté-
ri elemek használata veszé-
lyes volt a gyermekekre néz-
ve. A megyében 11 játszóteret 
ellenőriztek egy országos ak-
cióhoz csatlakozva, amelynek 
eredményeként három írás-
beli figyelmeztetést adta ki és 
4000 lejes bírságot szabtak 
ki a működtetőknek. Az ellen-
őrzés során több hiányossá-
got is megállapítottak, példá-
ul, hogy elkorhadtak, eltörtek 
egyes faelemek, illetve, hogy 
hiányoztak a tájékoztató táb-
lák, feliratok. Amint arról be-
számoltunk, a tavaly nyáron 
amputálni kellett az ujjbegy-
ét egy hétéves gyermeknek 
Sepiszentgyörgyön, aki egy 
játszótéri fitneszgép haszná-
latakor sérült meg. Mint kide-
rült, a balesetet okozó gépről 
eltűntek azok a gömb alakú 
védőelemek, amelyek meg-
akadályozhatják, hogy sérü-
lést okozzon a berendezés.  

Emléktáblát kapott 
a Fogolyán család
A sepsiszentgyörgyi 
közéletben jelentős 
szerepet vállaló Fogolyán 
család három tagjának 
állítottak emléket az egykor 
a család tulajdonában 
levő, ma a prefektúra 
székházaként működő 
főtéri ház bejáratánál. 
Szotyori Nagy Áron örökös 
kezdeményezésére egy 
nagyméretű emléktáblát 
helyeztek el a prefektúra 
bejáratánál, a család három 
nemzedékének, Fogolyán 
Kristóf kereskedőnek, 
Fogolyán Kristóf orvosnak, 
és a szintén orvos Fogolyán 
Miklósnak állítva emléket. 
Szotyori Nagy Áron kedden 
kifejtette, elődei nemcsak 
markáns személyiségei 
voltak a városnak, hanem 
Fogolyán Kristóf orvos tette 
le az intézményes modern 
orvostudomány alapjait 
Háromszéken. 

Hemzseg a helyes-

írási hibáktól a ma-

gyar felirat a kolozs-

vári tömegközlekedé-

si vállalat által kihelye-

zett reklámpannókon. 

A városháza azt ígéri, 

kijavítják a hibákat.

Helytelen többnyelvűség. Már egyeztettek a szöveg javításáról 
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