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VIDEÓPROJEKTOROKKAL SEGÍTI A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁT A STUDIUM – PROSPERO ALAPÍTVÁNY

Támogatás a román nyelv oktatóinak

A hatékonyabb oktatást szeretné elősegíteni a támogatásokkal a Studium – Prospero Alapítvány

Elismerésben részesítettek 
olyan marosvásárhelyi román-
tanárokat, akik szívvel-lélekkel 
végzik vállalt feladatukat ma-
gyar tannyelvű osztályokban.

 » ANTAL ERIKA

M indenképp más módsze-
rekkel kell oktatni a ro-
mánt a magyar anyanyelvű 

gyerekeknek – vallja Claudia Văi-
dean, a marosvásárhelyi Romulus 
Guga Általános Iskola román nyelv 
és irodalom szakos tanárnője, aki 

munkája elismeréseként – akárcsak 
két tanártársa – egy videóprojek-
tort vehetett át tegnap a Studium 
– Prospero Alapítvány székhelyén. 
A díjazott pedagógus elmondta, a 
hatékony romántanítás fi lmnézést, 
képzőművészeti albumok nézege-
tését, rajzfi lmet, hétköznapi törté-
neteket foglal magában; egymás 
köszöntése, tüsszentést követően 
az „Egészségedre!” kívánság kifeje-
zése, álmaink, vágyaink megfogal-
mazása – Claudia Văidean szerint 
mindez nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy a gyerekek megszeressék és 
elsajátítsák a nyelvet.

A másik két díjazott román-
tanár, Liliana Sabău, a Bernády 
György Általános Iskola, illetve 
Adela Maria Belean, a Nicolae 
Bălcescu Általános Iskola ok-
tatója ugyancsak azért kapta a 
támogatást, hogy hatékonyab-
ban oktathassa a román nyelvet. 
Ugyanakkor a Serafi m Duicu Álta-
lános Iskola öt magyar tannyelvű 
alsó tagozatos osztálya is támo-
gatásban részesült: szintén egy 
videóprojektort kaptak, amelyet 
Szövérfi  Emese tanítónő vett át.

Az adományt átvevő románta-
nárok egyetértettek abban, hogy 
a magyar anyanyelvű gyerekeket 
másképpen kell tanítani, mint a ro-
mánokat, hiszen más-más tudás-
sal érkeznek az ötödik osztályba. 
„Egyénenként eltérő a tudásuk: 
vannak, akik jobban, míg má-
sok gyengébben tudnak románul. 
Igyekszünk, hogy valamennyien 
merjenek megszólalni még akkor is, 
ha hiányos a románnyelv-tudásuk” 
– magyarázta Liliana Sabău, hoz-
zátéve: azt szeretnék, ha a nyol-
cadik osztály végére valamennyi 
tanítványuk jól beszélné a románt.

Vass Levente, a Studium – Pros-
pero Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója érdeklődésünkre elmond-
ta, a támogatást a Bethlen Gábor 
Alappal, valamint tizenhét maros-
vásárhelyi vállalkozóval közösen 
sikerült megvalósítania az alapít-
ványnak. „A célunk az, hogy se-
gítséget nyújtsunk az oktatásban 
azoknak, akik szívvel-lélekkel vég-
zik vállalt feladataikat, hogy minél 
több tudást átadhassanak a gyere-
keknek, akik így felnőttkorukban 
jobban boldogulhatnak” – fogal-
mazott az ügyvezető igazgató.

 » Egymás 
köszöntése, tüsz-
szentést követő-
en az „Egészsé-
gedre!” kívánság 
kifejezése, ál-
maink, vágyaink 
megfogalma-
zása – Claudia 
Văidean szerint 
mindez nélkülöz-
hetetlen ahhoz, 
hogy a gyerekek 
megszeressék 
és elsajátítsák a 
román nyelvet.
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 » SZÉCHELY ISTVÁN 

A betegeket érintő ellátási problé-
mákhoz vezet, hogy a gyógyszertá-

rak egy része már nem kap utánpótlást 
a beszállítóktól, mert nem tudja kifi -
zetni a készítményeket – panaszolta 
el érdeklődésünkre a Hargita Megyei 
Gyógyszerészkamara elnöke. Melles 
Melinda szerint a kialakult helyzet oka 
az, hogy az ártámogatott receptre fel-
írt gyógyszerek ellenértékét legutóbb 
múlt év júliusára kapták meg az egész-
ségbiztosítási pénztártól. „Hat hóna-
pos receptek árával tartoznak nekünk. 
Ha mi nem fi zetünk a beszállítók-
nak, akkor minket nem szolgálnak ki 
gyógyszerrel – nagyon sokunkat már 
nem szolgálnak ki –, ezért a betegek-
nek nem tudunk mit adni” – részle-
tezte az áldatlan helyzetet a gyógysze-
részkamara elnöke. Tudomása szerint 
az elszámolási késés általános problé-
ma. A patikák vezetői decemberben ér-
deklődtek a megyei egészségbiztosítási 
pénztárnál, ahol azt a választ kapták, 
hogy utaltak pénzt a gy ógyszertárak-
nak, ám csak ezt követően derült ki, 
hogy mindössze a júliusi elmaradást 
törlesztette az intézmény – mondta el 
Melles Melinda, megjegyezve, régen 

egyéves késések is voltak, majd rende-
ződött a helyzet, de most ismét elkez-
dett nőni a gyógyszerek elszámolási 
ideje.

Legrosszabb helyzetben a függet-
len patikák vannak. A gyógyszertár-
láncokhoz tartozó patikákat is érinti 
ugyan a késés, de azok könnyebben 
átvészelik ezeket az időszakokat. A fa-
lusi gyógyszertárakban – amelyek 
többségükben független patikák – vi-
szont lehetetlen helyzetet eredményez 
az elszámolási késés, ugyanis megren-
deléseiket egyre gyakrabban utasítják 
vissza a lerakatok, mert nem tudnak 
fi zetni – magyarázta Melles Melinda, 
akinek első kézből származó informá-
ciói vannak a helyzetről, hiszen két 
falusi patikát működtet. A betegeket is 
vidéken érintheti leginkább az ellátási 
zavar, ugyanis ha a falu egyetlen pati-
kája nem jut gyógyszerutánpótláshoz, 
a pácienseknek más településekre 
kell utazniuk, hogy be tudják szerezni 
gyógyszereiket.

„Ha a szerződésbe foglalt hatá-
ridőket vesszük fi gyelembe, akkor az 
ártámogatott gyógyszerek esetében 
van egy-egy hónapos késésünk, ami a 
kifi zetéseket illeti. Az országos prog-
ramokba tartozó gyógyszerek eseté-

ben is egy hónapos a lemaradásunk, 
az onkológiai programba tartozó 
gyógyszerek esetében pedig három 
hónapos” – vázolta a helyzetet meg-
keresésünkre Duda Tihamér, a Har-
gita Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérigazgatója. Magyarázatként 
elmondta, a szerződés értelmében 
90 nap áll a pénztár rendelkezésére, 
hogy elszámolja a gyógyszertárak 
által elfogadott ártámogatott recep-
teket – ehhez még hozzáadódik az a 
30 nap, amely alatt ellenőrzik és el-
fogadják a patikák által beküldött vé-
nyeket. Ez összesen 120 nap, az orszá-
gos programba tartozó gyógyszerek 
esetében pedig kétszer 30 nap, tehát 
összesen 60 nap alatt kell kifi zetni a 
patikáknak az adott gyógyszerek árát. 
Duda Tihamér elismerte a szerződés-
be foglalt határidőkhöz képest mért 
elszámolási késést, de mint mondta, 
az elmúlt években ilyen nem fordult 
elő. Ugyanakkor jó hírrel is szolgált: 
éppen hétfőn kapott központi költ-
ségvetés-kiegészítést a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár, így már ezen 
a héten ki fogják fi zetni a határidőn 
túli elmaradásokat a megyében mű-
ködő gyógyszertáraknak. A patikák 
augusztus egy részére is kaptak már 

pénzt, a mostani törlesztéssel pedig 
a hátramaradt augusztusi, illetve a 
szeptemberi költségeket törlesztik – 
tájékoztatott Duda Tihamér.

A betegek is megsínylik: nagy késéssel jutnak hozzá pénzükhöz a patikák
 » A betegeket 

is vidéken érint-
heti leginkább az 
ellátási zavar.

Gyógyszerellátási zavar. Az egészségbiztosítási pénztár 
a patikáknak, azok pedig a beszállítóknak tartoznak

Tanasát zavarják 
az új utcanévtáblák

Ú j, kétnyelvű, zománcozott 
utcanévtáblákat helyez ki 

Sepsiszentgyörgy polgármesteri 
hivatala – a Dan Tanasă által bejegy-
zett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület máris perrel fenyegető-
zik. A városháza munkatársai már 
elkezdték az új táblák felszerelését. 
Tóth Birtan Csaba alpolgármester 
lapunknak elmondta, azért vá-
lasztották a tűzzománcot, mert az 
időtálló. A saját költségvetésből 
fi nanszírozott táblákat az elmúlt év 
végén rendelték meg, a kivitelező 
segesvári cég egyelőre csak 118 
tábla elkészítését vállalta. Ezeket 
összesen 29, a központban, illetve a 
belvároshoz közeli utcában szerelik 
fel. A tervek szerint idén valameny-
nyi utcanévtáblát lecserélik. Az új 
táblákon is szerepel a város címere; 
ha személyiségről nevezték el az 
utcát, akkor a névadó születési és 
elhalálozási dátumát, foglalkozását 
is feltüntetik. Dan Tanasă a blogján 
máris kifakadt az új táblák ellen: azt 
kifogásolja, hogy nem tartják tiszte-
letben az ország hivatalos nyelvét, 
ugyanis bár a román név a magyar 
előtt van, de nem fölötte. A „hivatá-
sos” feljelentő felszólítja a polgár-
mestert, hogy cserélje ki a táblákat, 
ellenkező esetben bírósághoz fordul. 
Szerinte az adófi zetők pénzének a 
pazarlása a jelenlegi táblák felszere-
lése, mert ha megnyeri a pert, úgyis 
le kell majd ezeket cserélni.

Dan Tanasă egyébként kitámadta 
a kézdivásárhelyi önkormányzat 
által működtetett Báró Wesselényi 
Miklós Könyvtárat is, mondván, 
hogy az intézmény Facebook-oldala 
kizárólag magyar nyelven kommuni-
kál, és ezáltal diszkriminálja a helyi 
románokat – írta a Főtér.ro portál. 
Tanasă szervezete ezért az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácshoz 
(CNCD) fordult, a hatóság pedig 
fi gyelmeztetésben részesítette a pol-
gármesteri hivatalt. (Bíró Blanka)




