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PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 
FELVÉTELI 2018

Alapképzések
Beiratkozás: 2018. július 16–25.
Felvételi vizsgák időpontja: 2017. július 26–27.
Eredményhirdetés: 2018. július 26–28.
Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül
Anyakönyvezés: 2018. július 26–31.

Mesteri képzések
Beiratkozás: 2018. július 16–26.
Felvételi vizsga: 2018. július 27–28.
Anyakönyvezés: 2018. július 28–31.

Alapképzések
Tandíj
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 17 18 35
Szociológia 15 20 35
Menedzsment 30 45 75
Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek gazdaságtana 30 30 60

Bank és pénzügyek 27 23 50
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 23 12 35
Német nyelv és irodalom 16 21 37
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv 
és irodalom

25 24 49

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv 
és irodalom

23 24 47

Képzőművészet 23 12 35
Zene 10 10 20
Agrármérnök* 40  40

Mesteri képzések
Tandíj
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás 17 13 30
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában 7 13 20

Vizuális kommunikáció 10 20 30
Európai szociálpolitikák 10 20 30
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje 15 25 40

Idegenforgalmi gazdálkodás 10 20 30
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata

BŐVEBB INFORMÁCIÓK: TEL./FAX: 0259/418252, 0259/418244
A részletes egyetemi felvételi tájékoztató letölthető az egyetem 

honlapjáról: www.partium.ro

reklám

Nemrég készült el és vált minden-
ki számára elérhetővé az az Arany 
János 131 versét és 70 levelét tar-
talmazó online hangoskönyv, amely-
ben hetven, köztük számos erdé-
lyi színész tolmácsolásában hallgat-
hatja meg a közönség a költő műveit. 
A www.hallgatniaranyt.hu oldal lét-
rehozása, a színészek és művek ki-
választása a Magyar Művészeti Aka-
démia projektje volt. A több százról 
hetvenre szűkített, kitűnően szavaló 
magyar színészek sorában ott talál-
juk többek közt Bányai Kelemen Bar-
nát, aki korábban a marosvásárhelyi 
teátrum művésze volt, most Magyar-
országra szerződött, Bogdán Zsol-
tot, a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház művészét, Csiki Hajnal maros-
vásárhelyi, Dimény Levente nagy-
váradi, Gyéresi Júlia marosvásár-
helyi, Kardos M. Róbert nagyvára-

di, László Zita szatmárnémeti szí-
nészt. A honlapon Arany János ver-
sei, balladái, levelei hangzanak el, 
többek közt olyan közismert alkotá-
sok, mint A fülemile, az Ágnes asz-
szony, A tudós macskája, A walesi 
bárdok, a Családi kör, a Letészem a 
lantot, a Rozgonyiné. Az Arany-mű-
veket olyan hírneves magyarországi 
színművészek is tolmácsolják, mint 
Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Jor-
dán Tamás, Udvaros Dorottya, Kubik 
Anna, Trill Zsolt, Bálint András, Szil-
ágyi Tibor, Reviczky Gábor. A hon-
lapon videó és fotógyűjtemény is ta-
lálható, a videókon neves színművé-
szek vallanak az Arany János köl-
tészetéhez való viszonyukról. „Én 
játszottam Toldi Miklóst, bár az al-
katom nem toldis, ilyen Arany Já-
nos-kapcsolatom is van. Egyébként 
rem igaz, hogy az emberek nem hall-

gatnak verset, a vers tulajdonkép-
pen zanzásított hatalmas gondolat-
sor. Az olvasás kiment a divatból, be 
kéne építeni ebbe a számítógépes vi-
lágba, az irodalmat erősebben kéne 
előretolni” – mondja a videóban Bod-
rogi Gyula. Jordán Tamás úgy fogal-
maz, Aranyt minden magyar ismeri. 
„Ő volt a leggazdagabb szókincsű köl-
tő, kell egy kis ihlet, odakoncentrá-
lás és versei a mához is tudnak szól-
ni. Én magam is távol voltam tőle, be-
vallom, néhány versét el kellett mon-
danom. Ahhoz, hogy jól mondjam el, 
és értsem a szövegét, nyolcszor-tíz-
szer el kellett olvasnom a Vojtina ars 
poetikáját vagy az Ősszelt. Ahogy ol-
vastam, olvastam, egyszer csak el-
kezdtek ezek a versek igazán élni” 
– fogalmazott Jordán Tamás.

Kiss Judit

Hallgatni Aranyt – erdélyi színészek is tolmácsolják  
a kétszáz éve született költő verseit, leveleit

Erdélyi kutatókat, egyetemi oktatókat 
díjazott a Magyar Tudományos Akadémia
Erdélyi magyar kutatóknak, egyetemi oktatóknak adományozott Bo-
lyai-plakettet és Bolyai Emléklapot a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA). Veres Valér szociológus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem docense Bolyai-plakettben és emléklapban, Markó Bálint 
egyetemi docens, biológus, a BBTE rektorhelyettese Bolyai Emléklap-
ban részesült. 

Bolyai-plakettet és emléklapot egyaránt átvehetett Lupescu Radu 
egyház- és művészettörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem tanszékvezetője, ugyanakkor Bolyai Emléklapot kapott Gálfi 
Emőke egyháztörténész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos ku-
tatója. Lovász László, az MTA elnöke és Fülöp Ferenc akadémikus, a Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának vezetője idén 18. alkalom-
mal adta át a plaketteket és az emléklapokat a tudományos köztestület 
székházának dísztermében. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóri-
uma 2001-ben döntött arról, hogy a hároméves támogatási időszakról 
szóló záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapott ösztöndí-
jasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Közülük a „kiválók legkiválóbb-
jai” a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetésében ré-
szesülnek, amelyet az MTA elnökétől vehetnek át a díjazottak. 

KróniKa

Megnyílt a 25. Kárpát-medencei Borsos Miklós Alkotótábor

Mátyás király szellemében
Kárpát-medencében élő gyerekeknek hirdetett meg 25. alkalommal alkotótábort 

a gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány. Az egyhetes progra-

mon közel harmincan vesznek részt. 

Bancsi Edit táborszervező ked-
den este a szárhegyi Böjte-
otthonban köszöntötte a 25. 

Kárpát-medencei Borsos Miklós Al-
kotótáborba Magyarországról, Csán-
góföldről, illetve Gyergyószékről ér-
kező gyerekeket és az ünnepség-
re meghívott szülőket, egykori tá-
borozókat, oktatókat és támoga-
tókat. „Aki ebben a táborban egy-
szer is volt, az legyen büszke, hogy 
bekerülhetett, hiszen az évek so-
rán olyan művészek kerültek ki in-
nen, akikre most a negyedszáza-
dot megért tábor büszke” – mondta 
Balázs József alfalvi festőművész a 
megnyitón, amelyet az alapítvány 
idén a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központtal közö-
sen szervezett. Balázs, aki a tábor 
állandó művészeti vezetője, a kez-
detekről, a tábor céljáról is szólt. Ki-

emelte: a Borsos Miklós szobrász-
művész emlékére szervezett tábor 
az évek során folyamatosan követ-
te az eredeti elképzelést, amely-
nek köszönhetően a Kárpát-meden-
cében élő gyerekek szórakozva, al-
kotva ismerték meg egymást. A fes-
tőművész hozzátette, „a sokéves ta-
pasztalat azt mutatja, hogy később 
veszik észre a gyerekek, hogy mi 
mindent kaptak e tábortól”. Borsos 
Géza, az alapítvány elnöke székely 
zászlóval ajándékozta meg a tábor-
lakókat, és házi feladatként meg-
hagyta, hogy a táborzáróra tanul-
ják meg a székely himnuszt. Azt kí-
vánta, olyan táborban alkossanak, 
amelyre még huszonötöt lehet épí-
teni. A szervezők a Mátyás király 
emlékévhez igazították a progra-
mot, és e témában hirdették meg a 
tábort. A beérkezett pályamunkákat 

a megnyitón állították ki. Balázs Jó-
zsef az ünnepség keretében rendha-
gyó történelemórán mesélt Mátyás-
ról, a nemzetét, népét szerető, féltő 
igazságos királyról, uralkodásáról. 
A Borsos Miklós Művészetéért Ala-
pítvány kiadvánnyal is emlékezik az 
elmúlt negyedszázadra. A zenével 
és verssel színesített tábornyitón az 
emlékoklevelek mellett a 25 évet ösz-
szefoglaló könyvecskével is köszön-
tötték az egykori oktatókat, tábor-
vezetőket és táborozókat, akik kö-
zül többen is megosztották tapasz-
talataikat.

 Az idei tábor vezetői Biró Zsuzsa 
képzőművész és Sikó Dorottya dísz-
lettervező, a záróünnepségen az egy 
hét alatt készült alkotásokból ter-
veznek kiállítást nyitni. 

Baricz-tamás imola

Csángóföldi, magyarországi gyerekek is érkeztek a Gyergyószárhegyen kezdődött, jubiláló alkotótáborba 

Fotó: Baricz tamás imola




