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 Szüreti mulatság. A nagyváradi
Német Demokrata Fórum szeptember 16-án
15 órai kezdettel szüreti mulatságot rendez a
Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, a
Teleki utca (Primăriei) 27. szám alatt. Helyek
a fórum a székhelyén (Sulyok István utca, 23.
szám) igényelhetőek, hétfőn, szerdán és csü-
törtökön, 15-19 óra között. Szeretettel vájuk a
Fórum tagjait és szimpatizánsait a mulatságra.

 Jogosítványok. Ion Mihaiu Bihar
megyei prefektus 2017.07.21./227. számú ren-
delete értelmében augusztus 1-jétől a követke-
zőképpen módosult a jogosítványok kibocsátá-
sával és gépjárművek regisztrációjával foglal-
kozó ügyféliroda órarendje: hétfőn, kedden és
szerdán 8–15.30, csütörtökön 8–18, pénteken
8–13 óra között működik.

 Előadás. Szilagyi Mária, Transzgenerá-
ciós Epigenetikus Kineziológus szaktanácsadó
és oktató, pszichológus, személyi és életve-
zetési tanácsadó, előadást tart szeptember
11-én, hétfőn 18órától az Apostol Andrei utca
15 szám alatt. Az előadás címe Gyakorlati
tanácsok az egészsegmegőrzésre. A belépés
díjtalan.

RÖVIDEN

A Nagyváradon zajló közmű-munkálatok arra
ösztönözték a helyi polgármesteri hivatalt,
hogy egy interaktív online-térképet bocsásson
a polgárok rendelkezésére, melyen meg lehet
nézni azt, hogy az adott időszakban éppen
mely utcákon folynak a munkálatok, hol van-
nak forgalomkorlátozások. A térképen sárgával
jelzett utcák azok, amelyeken munkálatok zaj-
lanak, és amelyeken bizonyos megszorítások-
kal, de lehet közlekedni, míg a pirossal jelzett
utcák azok, amelyeken a közlekedést részben,
vagy teljesen felfüggesztették. A polgárok to-
vábbi információkat kaphatnak, ha ráklikkelnek
bármely sárgával vagy pirossal jelölt utcára.
A térképet hetente, illetve minden olyan alka-
lommal frissítik, amikor a tereprealitások ezt
szükségessé teszik. A térkép a következő web-
címen érhető el: https://goo.gl/4VcE1E

Interaktív térkép

Aromán nyelv napján
jelent meg az a videó,

amelyik a hétvégén a legna-
gyobb botrányt kavarta a
romániai nyilvánosságban.
Annak a szittya románnak
a miniopuszáról van szó,
aki ezúttal azt kísérelte
meg bebizonyítani, hogy a
székelyudvarhelyi Kaufland
grillezőjében nem szolgálják
ki a románokat. Az Idegen
a saját hazámban címmel
ellátott művecske csak egy
ostoba, primitív manipulá-
ció, amire kár lenne akár
egyetlen szót is vesztegetni,
ha nem vette volna át a tel-
jes román hírcsatorna-rend-
szer, gigantikussá hangosít-
va a kisfilm magyarellenes
üzenetét.

Aszékelyudvarhelyi eset
körülményeit ismerve

– különösen azt a nagyon
fontos tényt, hogy a videós
nyitás előtt akart vásárolni
– és a felvételt megnéz-
ve kiderül, hogy a magát

Militianulnak nevező román
férfi által felépített törté-
netnek éppen az ellenkezője
az igaz: az eladó tisztában
volt azzal, hogy szabályelle-
nes bárkit kiszolgálni nyitás
előtt, de ő ennek ellenére
kész lett volna kiszolgálni
a román férfit, csak éppen
nem működött a kasszagép.
A történet mégis román-
ellenes diszkriminációként
vonult be a köztudatba, és
még a fogyasztóvédelem is
megbüntette a Kauflandot a
videó alapján, na meg arra
hivatkozva, hogy az áruház
dolgozói nem tudnak jó
románul, mintha a fogyasz-
tóvédelmi hivatal legalábbis
valamifajta tanügyi intéz-
mény, netán nyelviskola
lenne, továbbá figyelmen
kívül hagyva azt a lénye-
ges körülményt, hogy a
hivatalos nyitás előtt senki
sem ügyfél, hiszen ha nem
így lenne, akkor jogos-
nak kellene tekintenünk

az éjszakai betöréseket,
elvégre micsoda tűrhetet-
len diszkrimináció az, hogy
nem akkor szolgálják ki az
embert, amikor ő akarja. A
fogyasztóvédelem ebben
az esetben tehát nem egy
fogyasztót, hanem egy pro-
vokátort védett, úgyhogy
a jó románnak nincs oka
aggodalomra amiatt, hogy
netán idegen lenne a saját
hazájában, hiszen íme, elég
egy soviniszta indíttatású
gazemberséget elkövetnie
és világgá kürtölnie ahhoz,
hogy a román állam egyik
intézménye azonnal a segít-
ségére siessen. De vajon
az ebbe a médiabotrányba
belerángatott kiszolgá-
ló otthon érzi-e magát
Romániában?...

Hát aligha, mert ez a
történet akaratlanul is

tökéletes bizonyítéka annak,
hogy mennyire tarthatatlan
és embertelen az az elv,
hogy Romániában minden-

kinek tudnia kell románul,
ugyanis ez oda vezet, hogy
ebben az országban bárki
meghurcolható, megalázha-
tó, még a legnyomorultabb
munkahelyéről is kirúgatha-
tó, akiről valamelyik kellően
gátlástalan sovén úgy ítéli
meg, hogy nem tud elég-
gé románul. Az ominózus
videóból ugyanis kiviláglik,
hogy annak készítője a saját
románságát egyfajta kivált-
ságnak tekintve egyszerűen
provokálja a büfést, akinek
felrója azt, hogy nem beszél
vele románul, miközben
ő egyáltalán nem is akar
kommunikálni az eladóval,
csupán egy gonosz politikai
játszma eszközéül akarja
őt felhasználni. A szittya
románok számára felfogha-
tatlan az a gondolat, hogy
Románia a nem románoknak
is ugyanolyan mértékben a
hazájuk, vagy legalábbis az
kellene, hogy legyen, mint
nekik. A románoknak egy

remélhetőleg egyre kisebb,
de sajnos rendkívül han-
gos része viszont kézzel-
lábbal hadakoznak ezellen a
gondolat ellen, és ennek az
ellenállásnak a terméke ez a
médiahadjárat is, amelyben
a román nyelv egyáltalán
nem a kommunikáció, az
egymást megértés, hanem
a puszta elnyomás eszköze
volt.

Ebben a megvilágításban
pedig már egyáltalán

nem egy természetes,
magától értetődő követel-
mény, hanem a nacionalista
állameszme alaptézise az,
hogy az adott ország állam-
nyelvét minden állampol-
gárnak ismernie kell. Hiszen
egyrészt nem törvénybe
ütköző egyetlen nyelv
ismeretének a hiánya sem,
másrészt Európa már rég
maga mögött tudta a nacio-
nalizmust, ennek eredménye
az, hogy az Európai Unió
egyáltalán létrejöhetett.
Ennek a politikai közösség-
nek, amelynek - bármily
meglepő - Románia is a
tagja, az egyik hivatalos
nyelve a magyar, tehát
egy magyarul, és akár csak

magyarul beszélő embert
emiatt nem érhet retorzió
az Európai Unió területén.
Ha az erdélyi magyar poli-
tikum ennek az ügynek a
hatására nem zár össze, és
nem védi meg közösségének
tagjait az effajta állam-
nyelv-agresszióktól, akkor
oda jutunk, hogy a magyar-
ságnak immár a szegényes
kenyérkeresethez való jogát
is megkérdőjelezik ebben az
országban, ahol egy román-
nak bármiféle aljasság
elkövetését engedélyezik,
sőt, állami intézmények
díjazzák, ha azt egy magyar
ellen követi el. Öröm az
ürömben, hogy ez az eset
rávilágít arra is, mennyire
fontos az, hogy sikeres
legyen a Minority SafePack
kezdeményezés, amelynek
az a célja, hogy az őshonos
kisebbségek védelme tagál-
lami hatáskörből kerüljön át
uniós hatáskörbe, hiszen az
erdélyi magyarságnak esé-
lye sincs ebben az ország-
ban az egyenelő elbánáshoz
mindaddig, amíg Románia a
román nyelv napját is csak
magyarellenes uszítással
fűszerezve tudta ünnepelni.
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A román nyelv, mint az elnyomás eszköze

KOMMENTÁR

Zongorahangverseny az evangélikus templomban
Hosszú évek után Thurzó Zol-
tán zongoraművész egy érdekes
zongorahangverseny alkalmával
újból a nagyváradi Evangélikus-
lutheránus templomban koncer-
tezik.

Ezen az önálló zongorahang-
versenyen a muzsika csodás vi-
lágában kalandozhatunk majd
el, ahol hang-színekkel, mély
é r z e l m e k k e l t a l á l k o z h a t u nk 
Erik Satie, J. S. Bach, W. A.
Mozart, Fr. Chopin művészete

által. Nagyváradon nagy múlt-
ra tekint vissza a  komolyzene
szeretete, és a változatos sokszí-
nűség. Az esemény címe is ezt
hivatott kiemelni, valamint azt,
hogy ez alkalommal olyan sok-
színűségre nyitott alkotásokat
válogatott a  fellépő, amelyeket
ritkán is adnak elő. A  műsort
J. S. Bach egyik legnehezebb
Prelúdium és Fúgája nyitja, ami
után egy közismert darabot, a
Bach AIR-t hallgathatják meg a

zenekedvelők Thurzó Zoltán sa-
ját átiratában. Ezután váltakoz-
va Mozart és Satie alkotások kö-
vetkeznek majd. Ami egy színes
érdekesség, hogy Nagyváradon
eddig még egy hangverseny ke-
retében sem játszották el a fran-
cia Erik Satie zeneszerző összes
Gymnopédie és Gnossienne so-
rozatait. A  hangversenyt két
közismerten „színes” alkotás,
két Chopin darab fogja zárni:
a Hárfa Etűd, valamint a  híres

g-moll Ballada. Szóval egy újabb
rendhagyó zongoraest helyszíne
lesz a  nagyváradi Evangélikus-
lutheránus templom szeptember
10-én, vasárnap délután 6  órai
kezdettel. A világ a  zenétől szí-
nesebb! Az érzelmi hullámok
„meglovaglása” is egyben! Min-
denkit sok szeretettel várnak
az ingyenes eseményre. Thurzó
Zoltán zongoraművész a  nagy-
váradi evangélikus-lutheránus
templomban koncertezik.

Nyelvtanfolyam a PKE-n
2017. október 1-től a Partiumi
Keresztény Egyetem (PKE)
kínai, koreai és japán nyelv-
tanfolyamot indít, amelynek
célja, hogy az egyetemen is
meghonosítsa a  Kelet-Ázsiai
kultúra és nyelv tanulásának
lehetőségét. A  Kelet-Ázsia
régió országainak kultúrája
kiemelkedően fontos a  világ
számára, gazdaságilag pe-
dig a  világgazdaság legfon-
tosabb régiójának számít. A
PKE ezzel lehetőséget teremt
mindazoknak, akik érdek-
lődnek Kelet-Ázsia iránt az
ismeretfejlesztesére és tanu-
lásra. Fontos tudnivalók: a
tanfolyamokat anyanyelvi

tanárok tartják, a  tanfolya-
mok 5 hetes periódusban zaj-
lanak kezdő szinttől felsőfo-
kig. Kis létszámú csoportok,
beszéd központú nyelvokta-
tás elérhető árakon. Kis be-
fektetéssel nagy lehetőseget
lehet kapni, akár nemzet-
közi HSK, TOPIK és JLPT
nyelvvizsgabizonyítványt. Ér-
deklődni és jelentkezni Nyíri
Enikőnél lehet a PKE-n (Teleki
u., 36.), illetve a 0040745008100
telefonszámon és a partium@
partium.ro e-mail címen.

Változások segélyügyben
Megjelent a Hivatalos Közlönyben
még augusztusban az a  döntés,
amellyel 8500 lejben maximálták
a GYES-t. E hónaptól érvényes ez,
ugyanakkor megjelentek a  mini-
málbér, a családtámogatási hozzá-
járulás szabályozásával kapcsola-
tos határozatok is. Egyszerűsített
formanyomtatványok vannak így
már a  szociális segély, a  család-
támogatási hozzájárulás, a  fűtési
segély kérvényezésére. Ha valaki
az elsővel már bír, és a  második
kettőből kérne még, utólag, akkor
külön nyilatkozatot kell kitölte-
nie, és akkor is, ha a régi eljárás-
sal megkapta valamelyiket, és új
eljárásban hozzá csatonlának még
járandóságokat. Azok esetében,
aki az államfőnek, a kormánynak
küldtek petíciót, vagy más köz-

intézménynek, de még nem volt
náluk helyszíni ankét, az új ren-
delkezések hatályba lépéséig, már
várhatóan az új nyomtatványokat
kapják meg kitöltésre. Változás,
hogy immár a  szociális kifizetési
ügynökség vezérigazgatója saját
hatáskörben is dönthet a  gyors-
segélyek összegéről.
Ugyanakkor új határidők is van-
nak: maximum 10 nap a szociális
ankétra, maximum 5 a  polgár-
mester által kért ilyenre, maxi-
mum 3 a prefektusi láttamozásra.
Változás még, hogy immár azt is
meg kell jelölni az ankét iratai-
ban, ha az adott személy/család
segélyt kap, vagy fog kapni, és azt
is, ha a gyerek indokolatlanul hi-
ányzik az iskolából, és/vagy évet
ismétel.

Erősítés a határrendészeknél
SZEGHALMI ÖRS

Több embert mozgósított a szo-
kásosnál a  határrendészet. A
napokban ezt azzal magyaráz-
ták, hogy a  nyári idény végén
sok itteni tér vissza külföldi
munkahelyére, illetve ezen túl-
menően is növekedik a kimen-
tő forgalom, ami fennakadáso-
kat hozhat. Jelzik még: az átke-
lőket kapacitásuk maximumáig
kihasználják. Ezzel egyidőben
megerősítették a határ őrizetét
is, az illegális átkelések vissza-
szorítása mellett az árucsempé-
szet letörése céljából is.

A szakemberek azt java-
solják, hogy ne rutinszerűen
utazzanak, hanem nézzék meg,
mely átkelők kevésbé forgal-

masak, és ha lehet, válasszák
azokat. A  Román Határrendé-
szet felhívja a  gépjárműveze-
tők figyelmét, hogy a  www.
politiadefrontiera.ro oldalon
tájékozódhatnak a hozzávetőle-
ges várakozási időről, minden
határátkelő esetén. Az adatokat
folyamatosan aktualizálják, így
az utazók kiválaszthatják azt
a határátkelőt, ahol a  lehető
legrövidebb alatt átesnek az
ellenőrzésen. A határátkelésnél
tapasztalt bármely rendellenes-
séget a 021.9590 telefonszámon
lehet jelezni – tájékoztat az il-
letékes hatóság.

Adatsorok
A nyári turistaszezonban

egyébként mintegy 1.870.000

személy lépte át a  határt,
b e f e l é , 2 1 % -k  a l  k e v e s e b b ,
mint egy éve ilyenkor. Kifelé
1.800.000-an mentek, ez 13%-os
csökkenés. A legforgalmasabb
a Nagylak II., illetve a  Bors
átkelő volt. Befelé 713.000 jár-
mű jött összesen, kifelé 724.000
ment.

A határrendészek jelezték
különben, hogy egyre több
kiskorú utazását kell meg-
szakítaniuk, mert utóbbiak
nem tesznek eleget az előírá-
soknak. Hogy milyen kormá-
nyok kellene, arról már la-
punkban is többször írtunk,
illetve ezen a  linken is ér-
demes tájékozódni: https://
www.politiadefrontiera.ro/ro/
main/pg-conditii-de-iesire-din-

tara-pentru-cetatenii-romani-
minori-59.html. Az illetékes
hatóságok ugyanakkor ismét
figyelmeztetnek, hogy megszi-
gorították az országba bejövő
és azt elhagyó személyek ellen-
őrzését, ezért a várakozási idő
nőtt, ám mindent megtesznek
az operativitás érdekében.

A nyári turistaszezonban mintegy 1.870.000 személy lépte át a határt, befelé, 21 százalékkal
kevesebb, mint egy éve ilyenkor. Kifelé 1.800.000-an mentek, ez 13 százalékos csökkenés.

Több alkalommal voltak hosszú
sorok a határállomásokon

A Nagyváradi Állami Filharmónia hangver-
senybérleteket hirdet a 2017/2018-as évadra.
Bérlettípusaik: az évad 38 szimfonikus- és ka-
marahangversenyére 250–450 lej, 10 koncert-
re érvényes bérlet 150 lej, leckehangverseny-
bérlet 24 lej. A jegypénztár nyitva tartása
hétfőtől péntekig 11–16 óra között ( Moscovei
u. 5). További információk a 259-430.853,
0771-127.325, 0728-078.721 telefonszámo-
kon, vagy a www.oradeaphilharmony.com
honlapon. Évadnyitó hangverseny csütörtökön,
2017. szeptember 21-én, 19 órakor az Enescu–
Bartók teremben.

Hangversenybérletek
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