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A program részleteiről tar-
tott tegnapi sajtótájé-
koztatón Lázár Ede, az 

egyetem dékánja elmondta, 
fontosnak tartják a Sapientia 
Székelyföldön betöltött misszió-
jában azt, hogy ne csak a poten-
ciális hallgatókat szólítsák meg, 
hanem valóban beágyazódjon a 
térségbe az egyetem, és legyen 
kapcsolata  a társadalom min-
den szegmensével. Ennak ap-
ropóján indították el az Ezüst 
Akadémia Oktatási Programot, 
és a dékán szerint őket is meg-
lepte a sikere. Éppen ezért eb-
ben az évben több helyszínre is 
kiterjesztik a programot, Kézdi-
vásárhelyen és Sepsiszentgyör-
gyön is indítanak csoportokat. 
Pap Levente dékánhelyettes 
meglátása szerint a program 
népszerűségét támasztja alá 
az a több száz fő, akik Csíksze-
redában jelentkeznek minden 
évben. Mint mondta, a meghir-
detett 580 főnél sokkal többen, 
akár 800-900 személy is bekap-
csolódna a programba, de nincs 
ehhez megfelelő befogadóké-
pességű terme az egyetemnek. 
Azt azonban mindenképp fon-
tosnak tartják, hogy keretet 
adjanak a programnak, ezért 
is tartanak minden évben hi-
vatalos tanévnyitót és tanévzá-
rót. Előbbire október ötödikén 

várják majd az Ezüst Akadé-
mia résztvevőit. 

Két csoportot indítanak

A továbbiakban Csíki Adél, 
az egyetem kommunikációért 
felelős munkatársa mutatta be 
az oktatási programra való je-
lentkezés részleteit, amely a 
2017/2018-as tanévben októ-
ber elejéről május végéig biz-
tosít minőségi kikapcsolódási 
és fejlődési lehetőséget az 50 
év fölötti korosztály számára. A 
program a tavalyi mintájára ké-
szült, azaz minden második hét 
szerdáján tartanak előadásokat 
a Sapientia EMTE csíkszeredai 
helyszínén: összesen 14 hat-
vanperces prezentációval ké-
szülnek a szervezők, amelyek 
végén lehetőség lesz kérdése-
ket feltenni, és azokat megvi-
tatni. Az érdeklődők részvételi 
szándékukat egy jelentkezési 
lap kitöltésével jelezhetik csü-

törtöktől legkésőbb szeptem-
ber 22-ig, amelyet megtalálnak 
az egyetem portaszolgálatá-
nál, a kitöltött lapokat a portán 
elhelyezett gyűjtődobozba kell 
bedobni. Ezenkívül online is 
jelentkezhetnek a Sapientia 
honlapján (www.sapientia.ro)  
megtalálható űrlap kitöltésével. 
A jelentkezőket két csoportra 
osztva fogadják, az egyiket 14, a 
másikat pedig 17 órától. Ez tu-
lajdonképpen azt jelenti, hogy 
minden előadó két előadást tart 
minden második szerdán, az 
érdeklődők a jelentkezési űrla-
pon jelölhetik meg, hogy melyik 
időpont felel meg számukra. 
Amennyiben a jelentkezők szá-
ma meghaladja a nagy előadó-
terem férőhelyét (170 személy), 
a további érdeklődőknek a kis 
aulában hang- és képközvetí-
téssel biztosítják a részvételt. A 
teremelosztásnál a jelentkezés 
sorrendjét veszik figyelembe. A 
sajtótájékoztatón az is elhang-

zott, hogy legtöbb 580 személyt 
tudnak fogadni, amennyiben 
túljelentkezés lesz, hamarabb 
lezárják a jelentkezési idősza-
kot, ezért érdemes minél ha-
marabb kitölteni az űrlapot. Az 
előadássorozat térítésmentes, a 
jelentkezők ingyenesen és ön-
kéntesen vehetnek részt rajta.

Telefonon nem lehet

A program során számos 
olyan előadásra számíthatnak a 
jelentkezők, amely a közérdek-
lődést felkelti, és hasznos taná-
csokkal látja el őket. Külföldi és 
helyi előadók számos témában 
(például pszichológia, gazdaság, 
jog, történelem) tartanak majd 
előadást. A jelentkezők a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is kapnak 
majd egy igazolványt, amelyre az 
előadásokon való jelenlétet jegy-
zik. Az előadások 70 százalékát 
látogató Ezüst Akadémia-hall-
gatók az év végén megrendezett 

tanévzáró ünnepségen díszok-
levelet kapnak. A programra 
egyébként minden olyan 50 év 
fölötti személy jelentkezhet, aki 
Csíkszeredában és környékén 
él. Jelentkezni csak a két emlí-
tett módon lehetséges, telefonon 
nem (bár a szervezők szerint 
többen megpróbálták), hiszen a 
felvétel a jelentkezés időrendi 
sorrendjében történik. Ameny-
nyiben valaki csak a kis aulába 
sorolódik be, és nem szeretné 
vállalni ezt a feltételt, kimarad-
hat a programból. Amennyi-
ben valaki nem vesz részt az 
első vagy második alkalommal 
megtartott előadáson, átadják 
a helyét egy olyan személynek, 
aki pótlistán maradt. 

ISZLAI KATALIN

Ezüst Akadémia harmadszorra is a Sapientia egyetemen

Két tanévnyitó lesz a Sapientia egyetemen. Különböző generációk képzése, oktatása egyetlen helyszínen

Idén is elindítja az 50 

év fölöttieknek szóló 

Ezüst Akadémia Okta-

tási Programot a Sa-

pientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 

Csíkszeredai Kara. Az 

egyetem csütörtöktől 

várja a jelentkezőket, 

ezúttal legtöbb 580 

személyt fogadnak. 

Ötszáznyolcvan személyt várnak

Az igénylés menete:

A Best Line Protetic Kft., Csíkszereda,Temesvári sugárút 49/3. 
Tel.: 0756 083 992, 0266 313 556

Cégünk az Országos Egészségbiztosító Pénztár által engedélyezett
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó kereskedelmi társaság

Éljen a lehetősséggel, rendelje meg most!

A Pedy supinált gyerekcipők termékeire 
az Országos Egészségbiztosító Pénztár támogatást nyújt.

SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK FIGYELMÉBE!

beutaló a háziorvostól •
ortopéd szakorvosi vizsgálat •

szakorvosi kiírás •
méretvétel, szín, anyag, •

modell kiválasztása  
gyártás •

cipő átadása •

Ingyenes kiszolgálás 
a biztosító 

jóváhagyása után!

REKLÁM

A fogyasztóvédelmi hatóság 
ellenőreinek nem áll jogukban 
a magáncégek alkalmazottai-
nak román nyelv-tudását ellen-
őrizni, firtatni, ezért Tamás 
Sándor, a Kovászna megyei ön-
kormányzat elnöke arra kéri a 
háromszéki, illetve a székely-
földi vállalkozókat, hozzák nyil-
vánosságra, ha ilyesmi történik, 
az RMDSZ eljárást indít ezek-
ben az esetekben. A háromszéki 
tanácselnök tegnapi sajtótájé-
koztatóján újságírói kérdésre el-
mondta: továbbra is fenntartja 
korábbi nyilatkozatát, miszerint 
a fogyasztóvédelmi hatóság te-
rületi és helyi vezetői úgy mű-
ködnek, mint száz évvel ezelőtt 
a Ku-Klux-Klan amerikai rasz-
szista szervezet, illetve kettős 
mércét alkalmaznak, próbál-
nak megbélyegezni egy nép-
csoportot. „Nem hiszem, hogy 
a kijelentés nyomán becsület-

sértés miatt beperelnek, de ha 
mégis megteszik, állok elébe, 
bizonyítékokkal tudom alátá-
masztani kijelentésemet” – fo-
galmazott a politikus.

Tamás rámutatott: arról érte-
sült, hogy a Kaufland nagyáruház 
székelyudvarhelyi kirendeltsé-
génél történt eset után Hargita 

és Kovászna megyében fogyasz-
tóvédők ellenőrzik, hogy a vállal-
kozásoknál ki milyen jól beszéli 
a román nyelvet. „A fogyasztóvé-
delemnek nincs felhatalmazása 
arra, hogy ezt vizsgálja” – szö-
gezte le a háromszéki önkor-
mányzat elnöke. Példaként azt 
az esetet hozta fel – amelyről 
a sajtóból értesült –, hogy Sep-
siszentgyörgyön egy fánksü-
tő tulajdonosát bírságolták meg, 
amiért az alkalmazott nem be-
szélt jól románul, Tamás Sán-
dor ezt egyértelmű túlkapásnak 
tartja. Mircea Diacon, a fogyasz-
tóvédelem kovásznai vezetője 
korábban lapcsaládunknak azt 
mondta: nem az alkalmazottak 
romántudását tesztelik, hanem 
azt vizsgálják, miként alkalmaz-
zák a gyakorlatban a román fel-
iratokra vonatkozó törvényt. 

BÍRÓ BLANKA

„Nem ellenőrizhetik a romántudást”

Felvételi 
és tanévnyitó
A sajtótájékoztatón az Ezüst 
Akadémia mellett a nemrég 
lezárult felvételi időszakról és 
az egyetem épületének újabb 
felújításáról is szó esett. Lázár 
Ede dékán örvendetesnek 
nevezte, hogy bár tavaly is 
jelentősen többen jelentkez-
tek az egyetemre a korábbi 
évekhez képest, idén tovább 
nőtt a jelentkezők száma. A 
csíkszeredai kar 13 alapképzé-
si és 5 mesterképzési szakára 
385-en nyertek felvételt, és 
az is kedvező változás, hogy 
a jelentkezők 95 százaléka be 
is iratkozott az egyetemre (a 
korábbi években ez az arány 
jóval alacsonyabb volt). Azt 
is megfigyelték, hogy nagyon 
tudatosan, jól informáltan 
választottak a jelentkezők kép-
zéseket, és az egyetemre je-
lentkezők érettségi átlaga egy 
kicsivel magasabb volt, mint a 
korábbi években. Az egyetem 
hivatalos tanévnyitóját szept-
ember 18-án 11 órától tartják a 
Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium dísztermében.
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