#ingatlan #érettségi #hírek

Jobb elkerülni a kellemetlenséget
• Súlyos büntetésekkel járhat, ha valaki úgy újítja fel,

esetleg úgy javítja műemlék jellegű vagy műemlékek
közelében álló ingatlanját, hogy nem tartja be az erre
vonatkozó előírásokat.
GERGELY IMRE
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Elutasított panasz
Nem éri diszkrimináció a kisebbségi diákokat?

eset történt a Both-váránál, ahol a kápolna fala kapott bádogborítást a múlt
évben – ez is jó szándékkal, jó ügy
érdekében történt, védeni akarták az
épületet, de szakmai, törvényi előírásoknak nem felel így meg.

Minden mehet ugyanúgy.
A hat panaszt elutasító döntést
az EJEB öt bírája szavazta meg

▾ KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

Megelőzni a kínos hercehurcát
Kosután Attila hangsúlyozta, a műemlékeken és műemlékvédelmi zónákban
minden beavatkozás engedélyköteles,
és amennyiben ilyen munkálatot tapasztalnak, hivatalból kötelességük eljárást indítani. A műemlékeken végzett
illegális beavatkozás nem is egyszerű
kihágás, hanem bűncselekménynek
számít. A főépítész arra kéri az érintett
ingatlantulajdonosokat, hogy mielőtt
bármilyen munkálatba belekezdenének, kérjenek erre vonatkozó útmutatást a városháza urbanisztikai osztályától. Innen pár napon belül választ
kapnak, pontosítva, hogy mit lehet és
mit nem lehet elvégezni a felújítás, javítás során. Ezzel sok hercehurca, kellemetlenség lenne elkerülhető.
A felhívás célja egyben az is, hogy rávilágítsanak, milyen építészeti értékekkel rendelkezik Gyergyószentmiklós,
és hogy ezt kötelesség meg is őrizni.
„Legyünk büszkék műemlékeinkre,
vigyázzunk arra az értékre, amit elődeink hagytak ránk, hogy az utánunk következő generációk is örömüket leljék
bennük. Nagyon fontos, hogy ezek az
épületek szakszerűen legyenek felújítva, és olyan tevékenységek kapjanak
helyet bennük, amelyek nem károsítják
az ingatlanokat” – olvasható a közleményben.

• RÖVIDEN
Nem korlátozzák az ügyfélfogadást
Továbbra is van ügyfélfogadás a Maros Megyei Tanácsnál, miután az
elmúlt napokban 9 alkalmazott fertőződött meg koronavírussal. A sajtóirodától kapott értesítés szerint az első esetet követően a megyei tanács
teljes épületét és összes irodájátfertőtlenítették az intézmény saját
fertőtlenítő berendezésével, ezt hetente megismétlik. Azokat az irodákat
és helyszíneket, ahol ügyfélfogadás történik, naponta fertőtlenítik, azokat
az irodákat pedig, ahol egy alkalmazott esetében fertőzést állapítanak
meg, lezárják, és csak a helyiség fertőtlenítése után folytatják a tevékenységet. Az eddigi munkaprogramnak megfelelően zajlik az ügyfélfogadás,
de korlátozva van, hogy egy időben hány külső személy tartózkodhat egy
irodában, illetve mindenkinek be kell tartania az egészségügyi óvintézkedéseket. Az ügyfeleket ugyanakkor arra kérik, hogy kérdéseikkel,
problémáikkal lehetőség szerint elektronikus úton forduljanak a megyei
tanácshoz a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre küldött levélben vagy a
0265-263211-es telefonszámon, és csak akkor menjenek be személyesen,
ha ezt az ügyintézés feltétlenül megköveteli.

Online oktatás a Segítő Mária Gimnáziumban
A koronavírus-járvány miatt online oktatásra állt át tegnaptól a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium is, ez az időszak október
25-éig tart – erről döntött kedden este az intézmény vezetőtanácsa. Ebben
az időszakban a kollégiumi tevékenységet is felfüggesztik.

Internetes előjegyzés
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a járványhelyzetre való tekintettel kizárólag online előjegyzéssel
zajlik az ügyintézés a városházán. Előjegyezni a bon.udvarhely.ro oldalon
lehet. Kivételt képez a pénztár és az anyakönyvi iroda: a bejutáshoz a
városháza kapujánál kell sorszámot kérni.

• Tudatos és önkéntes döntés közvetlen és elkerül-

intézkedéseket, hogy amennyiben valaki szeretne, tanulhasson
anyanyelvén.

hetetlen következménye, hogy a kisebbségi diákoknak kettővel több érettségi vizsgán kell teljesíteniük
azokhoz képest, akik románul tanulnak Romániában
Felülvizsgálatot kérhetnek
– döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága, elutasítva
Eközben a panaszosok vizsgálják
a diszkrimináció vádját.
annak lehetőségét, hogy az Emberi
BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA
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z Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította keddi
ülésén azoknak a magyar
nemzetiségű román állampolgároknak a keresetét, akik diszkriminációnak nevezték azt, hogy az
anyanyelvükön tanuló kisebbségi
diákoknak két vizsgával több megmérettetésen kell számot adniuk
tudásukról az érettségi során, mint
román társaiknak. A témában érkezett hat panaszt elutasító döntést
különben az EJEB öt bírája szavazta
meg, ketten – Paczolay Péter (Magyarország) és Iulia Moţoc (Románia) ellene voksoltak.

A panaszosok azzal érveltek,
hogy a románul tanuló diákokhoz
hasonlóan kell szóbeli és írásbeli
vizsgát tenniük román nyelv és irodalomból, de emellett anyanyelv
és irodalomból is van egy szóbeli
és egy írásbeli vizsgájuk, így kevesebb idejük marad felkészülni, kevesebb idejük van pihenni két vizsga között, amivel csökken annak
az esélye, hogy leérettségizzenek.
A panaszok vizsgálata nyomán az
EJEB bírái úgy határoztak, nem áll
fenn jogsértés. Érvelésük szerint
a kisebbségi diákok két pluszvizsgáját egy olyan jogszabály alapján tartják meg, amelynek célja a
nemzeti kisebbségek védelme, és
amely kötelezi a román államot
arra, hogy meghozza a szükséges

Jogok Európai Bírósága döntésének
felülvizsgálatát kérjék – mondta
el lapcsaládunknak Árus Zsolt civil jogvédő. Kifejtette, szerencsés
helyzet, hogy kamarai döntés született, így van lehetőség arra, hogy a Nagykamaránál
kérjék annak felülvizsgálatát. „Az eljárást ismerő
ügyvédünk vizsgálja a
lehetőségeket, és 99,99 százalékban ezt meglépjük. Ez nem
egy végleges döntés, hanem egy
állomása a 2013-ban indult történetnek” – szögezte le Árus Zsolt.
Sajnálatosnak tartja, hogy az EJEB
lényegében magáévá tette a román
kormány álláspontját, miszerint ha
egy gyerek úgy dönt, hogy magyar
iskolába iratkozik, ezzel együtt jár,
hogy pluszvizsgákat kell letennie.

eljárás

igyázzunk műemlékeinkre! – ezzel a címmel adott ki közleményt
a gyergyószentmiklósi városháza urbanisztikai osztálya. Ebből kiderül,
hogy a törvény félreértelmezése következtében több kihágás is történt az
elmúlt időszakban, ami azt igazolja,
hogy sokan továbbra sincsenek tisztában azzal, milyen beavatkozások végezhetők műemlékeken, illetve az azok
közelségében található ingatlanokon.
A félreértés abból adódik – mondta el
érdeklődésünkre Kosután Attila főépítész –, hogy az épületek tulajdonosai
úgy gondolják, ha az épület arculata
nem változik, csak festés, tetőjavítás,
nyílászárócsere történik, akkor ez nem
engedélyköteles. Azonban a műemlékzónákban más a helyzet, és
ebből adódnak is problémák
– mutat rá Kosután. Volt eset,
hogy régi, rossz állapotú bádogtetőt cseréltek új bádogtetőre, azaz az épület szerkezete, a felhasznált anyag nem
változott,azonban ez mégsem
illeszkedik a műemlékvédelmi zóna arculatába. „A tulajdonos úgy gondolja, nem követ el szabálysértést, sőt
szebbé teszi a városképet, de ez sajnos
nem így van, építészeti szempontból és
a városkép tekintetében hátrányosak
az ilyen beavatkozások. Hiába védjük
műemlékeinket, ha a szomszédságuk
esetleg csiricsáré arculatot mutat. A jó
szándékú munka így problémát okoz”
– fogalmazott a főépítész. Szemléletes
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• FIZETETT TARTALOM

11 millió 46 240 perc...

• ... vagyis 184 104 óra, 7671 nap, 1095 hét, 252 hónap adásidő szünet nélkül. Hoz-

závetőleg 92 000 híradó, több ezer interjú és stúdióbeszélgetés, megközelítőleg 100
műsorvezető, hírszerkesztő, műszaki munkatárs és adminisztratív személyzet ez idő
alatt. 4 frekvencia 4 településen, 4 társtulajdonos, és közel 200 000 hallgató. 21 szülinapi koncert, 50–60 meghívott fellépővel. Megszámlálhatatlanul sok ügyfél, rengeteg támogató, sok rajongó, és néhány hűséges hallgató meg jó barát.
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elenleg Erdély legnagyobb magyar nyelven sugárzó kereskedelmi rádiójának adása 4 helyszínen,
Marosvásárhelyen, Szovátán, Szászrégenben, Segesváron és e városok
vonzáskörzetében földi sugárzással,
továbbá műholdas adással, a Digi TV
rádiócsatornái között kábelszolgáltatás révén, illetve a www.radiogaga.
ro honlapon online adással, valamint telefonos applikáció által vételezhető. Kapcsolattartás és interak-

ció telefonon, sms-üzenő falon és a
rádió Facebook-oldalán.
„Gaga csak egy van”, „Fél évszázad
legnagyobb slágerei”, „Az igazi zenei
változatosság“, „Csak fül kell hozzá”
– a legismertebb szlogenjeink. Mindez
együtt a marosvásárhelyi Rádió GaGa.
2020. október 15-én 15 órakor tizenegymillió-negyvenhatezer-kettőszáznegyven perce megszakítás
nélkül az Önök szolgálatában.
Rádió GaGa 21 éve életünk része!

