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LAPUNK MUNKATÁRSAI JAVÍTOTTÁK KI AZ UTCANEVEK HELYESÍRÁSI HIBÁIT MAROSVÁSÁRHELYEN

Egy év sem volt elég a táblacserékre

Javítás. A hibák korrigálására fordított összkiadásunk nem érte el az 5 banit

Több mint egy év sem volt ele-
gendő Makkai Gergely maros-
vásárhelyi alpolgármesternek, 
hogy ígéretének megfelelően ki-
javíttasson néhány utcanévtáb-
lát, többek közt a legnagyobb 
magyar, Széchenyi István 
helytelenül írt nevét. Tegnap 
munkatársaink korrigáltak az 
önkormányzat helyett.

 » SZUCHER ERVIN

K özel tizenhárom hónap sem 
bizonyult elegendő időnek 
Marosvásárhely polgármes-

teri hivatala számára, hogy kijavít-
sa néhány utcanévtábla helytelen 
magyarsággal ellátott feliratát. A 
Krónika 2018. február 21-én jelezte 
Makkai Gergely RMDSZ-es alpolgár-
mesternek, hogy a Széchenyi Ist-
vánról és Pajka Károlyról elnevezett 
utcák, valamint a Palás-köz táblá-
ján helyesírási hibák éktelenked-
nek. Az elöljáró lapunkon keresztül 
fordult a lakossághoz, arra biztat-
va a marosvásárhelyi magyarokat, 
hogy amennyiben valahol hibásan 
megjelenő anyanyelvű szöveget 
észlelnek, nyugodtan jelezzék neki, 
ő „nyomban hozzájárul” a gyors 
korrigáláshoz.

Makkai megbízásából még aznap 
telefonon érdeklődni kezdett a hi-
bás utcanévtáblák felől a városháza 
egyik munkatársa, akinek betűről 
betűre elismételtük ugyanazokat a 
hibákat, amelyeket néhány órával 
korábban az alpolgármesternek is 
lediktáltunk. Az eltelt több mint egy 
év alatt azonban a polgármesteri hi-

vatal közterület-fenntartó osztálya 
nem lépett. Holott egy következő 
beszélgetésünk alkalmával az alpol-
gármester már Marosvásárhely vala-
mennyi utcanévtáblájának kicseré-
lését helyezte kilátásba. Azaz annyi 
változás mégiscsak történt, hogy a 
közelmúltban valaki eltávolította a 
japános hangzású Paikó Károlyra 
átkeresztelt 1989-es forradalmárról, 
Pajka Károlyról elnevezett utca kék 
színű tábláit, viszont újakat a város-
háza nem szereltetett. A kommuniz-
mus bukásáért utcára vonuló, halá-
losan megsebesített hősből az elmúlt 
negyed évszázad alatt a hatóságok 
többször is csúfot űztek. Sokáig nem 
voltak hajlandók gyakorlatba ültetni 
a tanácsi határozatot, majd amikor 
évek múltán kihelyezték a táblát, 
előbb Pajkó Károly (CFR)-ként tün-

tették fel a nevét. Az újabb feliratra 
már az említett Paikó került.

Látva, hogy az RMDSZ vezetése 
által eddigi teljesítménye miatt le-
mondásra szólított alpolgármester 
nem tartja be a szavát, mi magunk 
korrigáltuk a helyesírási hibákat. A 
múlt héten sikerült házilag kijaví-
tani a Palás-köz nevét: a második 
„a” betűre kívánkozó ékezetet lap-
csoportunk munkatársai ragasz-
tották a táblára. Szintén önerőből 
helyesbítettük a legnagyobb ma-
gyarként számon tartott Széchenyi 
István nevét is, amelyet a városháza 
Széchényiként írt. Az ügy állásáról 
személyesen is szerettük volna tá-
jékoztatni Makkai Gergelyt, a tiszt-
ségviselő azonban többszöri tele-
fonhívásunkra sem válaszolt.

Az ékezetek kihelyezésére, va-
lamint letakarására 0,0032 négy-
zetméter fehér, illetve kék fóliát 
használtunk, melynek négyzetmé-
terenkénti ára 13 lej. Összkiadásunk 
így nem érte el a 0,05 lejt, magy-
arán az 5 banit. Minden egyes tábla 
kijavítása átlagosan huszonöt má-
sodperces munkát igényelt. Ez be-
szorozva a négy korrigált táblával, 
nem sokkal több másfél percnél. A 
Palás-köz 1300 méterre, a Széchenyi 
utca 1200 méterre fekszik a város-
házától, ami azt jelenti, hogy sze-
mélygépkocsival csúcsforgalomban 
is legtöbb öt perc alatt megközelít-
hető. A tavaly február 21. óta eltelt 
384 napban több mint 110 ezer öt 
perc pörgött le.

 » Látván, 
hogy az RMDSZ 
vezetése által 
az eddigi telje-
sítménye miatt 
lemondásra szó-
lított alpolgár-
mester nem tart-
ja be a szavát, mi 
magunk korrigál-
tuk a helyesírási 
hibákat. 
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Horogkeresztet fi rkáltak Márton
Áron portréjára Kolozsváron
Horogkereszttel csúfították el 
Kolozsváron Márton Áron püs-
pök portréját, amelyet az Erdélyi 
Történeti Múzeum által szervezett 
szabadtéri fotógaléria képei között 
állítottak ki – tájékoztatott tegnap a 
Romkat.ro portál. A római katoli-
kus internetes oldal beszámolója 
szerint a sértő fi rka azért is bántó, 
mert a kép felirata is arról szól, 
hogy a püspök a zsidók védelmére 
kelt. Ugyanakkor egyetlen másik 
képet fi rkáltak össze az övén kívül, 
az pedig a kommunista diktátort 
ábrázolja. A Romkat.ro szerint a 
képgyalázás napok óta látható, a 
kiállítás szervezői és a hatóságok 
pedig még mindig nem tüntették el 
a sértő fi rkát.

Baleset miatt kártérítésre 
kötelezték az útkezelő társaságot
Egy bírósági ítélet szerint több mint 
hatezer lej kártérítést kell fi zetnie 
a közúti infrastruktúrát kezelő 
országos társaságnak (CNAIR) egy 
Hunyad megyei gépkocsivezető 
számára, akinek a Dévát Temes-
várral összekötő sztrádaszakaszon 
megrongálódott az autója, amikor 
hirtelen feltűnt előtte egy kutya és 
nem tudta elkerülni – közölte az 
Agerpres. A baleset tavaly január-
ban történt, és a gépkocsivezető 
bíróságra vitte az ügyet. A vajda-
hunyadi bíróság első fokon hozott 
ítéletében a gépjármű 5269,77 lejt 
kitevő javítási költségei, illetve ezer 
lejes erkölcsi kártérítés kifi zetésére 
kötelezte a CNAIR-t. A hatóság 
fellebbezett, a Hunyad megyei 
törvényszék azonban elutasította 
óvását. A törvényszék döntése még 
megfellebbezhető. A gépkocsiveze-
tő arra hivatkozva tett feljelentést 
a CNAIR ellen, hogy az nem tett 
eleget kötelezettségeinek, ezért 
fordulhatott elő, hogy egy kisza-
kadt védőhálón keresztül az állat 
az autópályára jutott.

Kötelezővé válik 
az óvodai oktatás
Az alkotmánybíróság határozatának 
eleget téve elfogadta a szenátus az 
RMDSZ által kezdeményezett jog-
szabályt, miszerint kötelezővé válik 
a kisdedóvói oktatás. A törvénymó-
dosítás szerint az óvodai oktatás 
minden szintje legkésőbb 2030-ig 
lesz kötelező: 2020-ig a nagycso-
portot, 2023-ig a középcsoportot és 
2030-ig a kiscsoportot teszik köte-
lezővé. A tervezetről döntéshozó 
kamaraként szavazott a felsőház, és 
az államelnöki kihirdetést követően 
léphet hatályba. Önerőből javítottuk ki a legnagyobb magyarként számontartott Széchenyi István nevét is




