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Javaslattal járó sértegetések
Utcanévváltási kezdeményezés okozott rendkívüli kommentháborút

Változtatásra javasolt utcanevek
Íme azok a szentegyházi utcanevek, amelyeket megváltoztatnának: Cuza 
Vodă, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Akarat, Március 8., Köz-
társaság, Munkás, Haladás, Május 1., Fürdő, Tavasz, Hajnal. Rendkívül 
hosszadalmas eljárást  jelent az utcanevek megváltoztatása. Fontos tudni, 
hogy az utcák átnevezését a prefektusi hivatalhoz tartozó megyei utcanévadó 
bizottságnak is jóvá kell hagynia. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenniük a 
javaslattevőknek, hogy választási évben nem lehet az utcák nevét megváltoz-
tatni, így nem valószínű, hogy 2021 előtt bármilyen változás is történhetne.

• A tájidegennek 
gondolt utcaneveket 
változtatnák meg 
Szentegyházán egyes 
önkormányzati képvi-
selők, akik a közössé-
gi médiában osztották 
meg elképzeléseiket. 
Javaslatuk heves 
vitát szült, sokan 
személyes és céges 
irataik kicserélése 
miatt aggódnak. Az 
ötletgazdák lakossági 
fórumon döntenék el, 
hogy mely esetekben 
érdemes változtatni.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

H árom leendő, valamint tizen-
két meglévő utca esetében 
javasolnának elnevezést, 

illetve névváltoztatást Szentegyhá-
zán – tudtuk meg Haáz Sándor ötlet-
gazdától, helyi önkormányzati képvi-
selőtől. Úgy véli, az újításokra nagy 
szükség van, hiszen sok utcanév az 
elmúlt rendszerben, a település vá-
rossá minősítése után született, nem 
ritkán tájidegen módon. Például 

személynevek, amelyeknek 
nincs szentegyházi vonat-
kozásuk, vagy különböző 
dátumok, amelyek szintén 
kifogásolhatók. „Európa más 
országaiban sem szokás dátu-
mokról elnevezni az utcákat. 
Éppen ezért például a Május 

1-et érdemesebb lenne Templom 
utcának hívni, hiszen valóban ott 
található a katolikus templom” – ma-
gyarázta. A kialakulóban lévő utcák 
megfelelő elnevezése pedig azért 
sürgető, mert később, ha már töb-
ben fognak ott lakni, ez jóval nehe-
zebb eljárás lenne.

Nem mindenkinek tetszik

Az önkormányzati képviselők 
többsége egyetért Haáz Sándor el-
képzeléseivel, ám a közösségi mé-
diában közzétett ötlet bőven kapott 

hideget és meleget is. A vita során 
sokan azt kifogásolták, hogy az ut-
ca nevének megváltoztatása miatt 
számtalan céges és személyes iratot 
kell majd kicserélni, ami nem kevés 
időbe és pénzbe fog kerülni.

Az általunk megkérdezett szak-
ember megerősítette, ezen iratok 
kicserélésére valóban szükség van, 
ám ennek nem kell egyik napról a 
másikra megvalósulnia, hiszen van 
türelmi időszak. Persze, ha valaki 
hivatalos dokumentumokat szeret-
ne kiváltani, vagy éppen szavazati 
jogával szeretne élni, akkor elen-
gedhetetlen, hogy a megfelelő cím 
szerepeljen a személyazonossági 
igazolványában. A szülők szintén 
kötelesek lecserélni irataikat, ha 
például időközben gyerekük betölti 
a tizennégy évet és személyazonos-
sági igazolványt kap, hiszen nem 
fordulhat elő, hogy a családtagok 
egy helyen laknak, mégis külön cí-
men vannak nyilvántartva. 

Mindenképp segítenének

Haáz Sándor megérti, hogy számta-
lan kellemetlenséget szül az iratok 
cseréje, ám úgy gondolja, kollégái-
val erre is találnak majd megoldást. 
Már született is egy elképzelés, mely 
szerint létrehoznának egy pénzala-
pot, ezzel támogatva az érintetteket 
az iratcserékkel járó költségek ügyé-

ben. Az utánajárás, időhiány okozza 
a legtöbb gondot, ennek megoldásá-
ra felkérnének egy ügyintézőt a fel-
adatok elvégzésére. Az önkormány-
zati képviselő (a világszerte híres 
Szentegyházi Gyermekfi lharmónia 
alapító vezetője) azzal is tisztában 
van, hogy sürgős dologról van szó, 
hiszen jövőre választások lesznek, 
akkorra pedig mindenkinek megfe-
lelő személyazonossági igazolvány-
nyal kell rendelkeznie.  

Nem mennek el a falig

Látva a közösségi médiában ki-
bontakozott hatalmas vitát 
Haáz Sándor jelezte, hogy az 
általuk megfogalmazott névvál-
toztatási javaslatok csupán közvé-
lemény-kutatás céljából jelentek 
meg. Mindenképpen számítanak 
az érintett lakók javaslataira, el-
képzeléseire. Elmondta, hogy né-
hány esetben valószínűleg nem 
lesz utcanév-változtatás. Ha egy 
adott utcában a többség ezt nem 
akarja, akkor nem is szeretnék 
erőltetni. Vannak azonban olyan 
utcák, ahol a lakóközösség pozi-
tívan fogadta a névváltoztatás le-
hetőségét. Egyelőre hagyni fogják 
a vitát kibontakozni, vasárnapra 
pedig lakossági fórumot szervez-
nek e témában. Ott fog eldőlni, 
hogy mely esetekben terjesztik az 
önkormányzati képviselők elé az 
utcanév-változtatással kapcsola-
tos elképzeléseiket.

Haáz Sándor rámutatott, első 
ízben az újonnan létrejött utcák el-
nevezését szorgalmazzák, valamint 
azokét az utcákét, amelyeknél a lakók 
ezt egyöntetűen megszavazták. Ha ez 
megtörtént, akkor már lesz tapaszta-
latuk az ilyen jellegű munkában, így 
bátrabban tárhatnak az önkormány-
zat elé hasonló javaslatokat.

Fölösleges sértegetések

A korántsem ördögtől való kezde-
ményezés a Facebookon rendkívül 
rövid idő alatt elfajult, és olyannyi-
ra közönségesre alacsonyodott vitát 
szült, hogy a napokon át háttérben 
maradó Molnár Tibor polgármes-
ternek is meg kellett szólalnia. Ő 
egyébként azért maradt távol az 
elején, mert nem övé az ötlet, így ért-
hető módon az érintett önkormány-
zati képviselőkre hárult javaslatuk 
bemutatása, illetve megvédése. A 
sértegető és alpári hozzászólások 
„tömege” azonban a kisváros veze-
tőjét is lépéskényszerbe hozta. Mint 
a bejegyzésében írta, megdöbbe-
néssel fogadta az utcanév-változ-
tatás miatt kialakult vitát. Ő örül, 
hogy maguk a képviselők kezdemé-
nyeztek határozattervezetet, hiszen 
néhány esetben valóban szükség 
van névváltoztatásra, illetve néva-
dásra. Persze mindezt csak a lakók 
beleegyezésével lehet megvalósí-
tani. A polgármester arra is kitért, 
hogy egyelőre konzultatív jelleggel 
jelentek meg a névváltoztatási ja-
vaslatok, hogy azokat az érintettek 
véleményezhessék. Amennyiben ez 
megtörténik, csak akkor derül ki, 
hogy lesz-e változtatás. „Szomorúan 
állapítom meg, hogy egyesek már 
kampányhangulatot keltve, félretá-
jékoztatva próbálják befolyásolni az 
ott lakó emberek véleményét. Ha va-
laki nem ért egyet a megfogalmazott 
javaslatokkal, jelezze vádaskodás és 
ironikus megjegyzés nélkül, elke-
rülve ezáltal egymás fölösleges sér-
tegetését. (…) Valóban van sok egyéb 
tennivaló Szentegyházán, de ezek a 
hiányosságok nem mai keltezésűek. 
Nem lehet és nem is akarjuk megvál-
tani a világot, de a lehetőségek sze-
rint megpróbáljuk a legtöbbet kihoz-
ni belőle” – közölte Molnár Tibor.

Szentegyházához kapcsolódó 
elnevezéseket szeretnének a 
kezdeményezők
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Beüzemelik 
a sátortetős jégpályát
Az enyhébb időjárás miatt még 
nem üzemelték be a gyergyó-
szentmiklósi sátortetős műjég-
pályát, de folyamatosan dolgoz-
nak azon, hogy jövő héttől már 
rajtolhasson a korisuli program 
a gyergyói térség kisiskolásai 
számára is. A második idény 
kezdődik el a gyergyószentmik-
lósi sátortetős műjégpályán, 
ahol a jégkészítés folyamata 
már október végén elindult. A 
sátortetős pályán összetettebb 
a jégkészítés, hiszen nincs 
alapja, csak a hűtőrendszer 
található alul. Huszonnégy 
órában folyamatosan működik a 
fagyasztó kompresszor, és na-
ponta kétszer locsoljuk a pályát, 
figyeljük, hogy hány centiméte-
renként fagy a jég. Már elértük 
a szükséges jégréteget, a héten 
működtetni kezdjük a ballon-
pályát – részletezte Tatár Előd, 
a Gyergyószentmiklósi Városi 
Sport Klub menedzsere. A 
jégkészítés időszakában költsé-
gesebb a létesítmény működte-
tése, de amint lehűl az időjárás, 
jóval olcsóbb lesz a fenntartása. 
A gyergyói térség falvai által 
fizetett jégbér a költségek 
60–70 százalékát fedezi, velük 
már megkötötték a szerződést, 
összeállították az órarendeket, 
és újdonság, hogy idén a gyer-
gyószárhegyi gyerekek is járnak 
majd a ballontetős pályára a 
korisuli program keretében. 
Szükség van rá, hiszen a nagy 
műjégpályán zsúfolt jelenleg a 
program, és megtörténik, hogy 
elmaradnak edzések az Erste 
Ligás mérkőzések miatt. Emel-
lett a tervek szerint november 
második felétől elkezdődik majd 
a családos közkorcsolyázás is, 
amire nagy igény mutatkozik. 
(Barabás Orsolya)

Medve végzett 
a pásztorral
Egy 63 éves pásztort talál-
tak holtan a Maros megyei 
Oláhkocsárdhoz tartozó erdő 
szélén szombat délelőtt. Egy 
kollégája fedezte fel a 63 éves 
áldozat holttestét. A tetem nyo-
mai egy lehetséges vadállat 
támadásról árulkodnak– érte-
sített közleményében a Maros 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság. A helyszínre kiszálltak a 
dicsőszentmártoni rendőrség 
munkatársai, azonosították az 
áldozatot, aki állítólag péntek 
este tűnt el. Az áldozat halálát 
vélhetően medve okozta, 
legalábbis erről árulkodtak 
a sérülései, de a holttestet 
Marosvásárhelyre szállították 
boncolásra, hogy pontosan 
megállapíthassák a halál 
körülményeit. A rendőrség 
vizsgálatot indított az eset 
körülményeinek tisztázására, 
ugyanakkor értesítette az ille-
tékes erdőőrséget és vadász-
társaságot is az incidensről. 
(Szász Cs. Emese)
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