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PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 
ŐSZI FELVÉTELI 2018

Beiratkozás: 2018. szeptember 10–20.
Felvételi vizsgák: 2018. szeptember 21.
Eredményhirdetés: 2018. szeptember 21–24.

Alapképzések
Tandíj
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 9 18 27
Szociológia 12 20 32
Menedzsment 3 45 48
Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek gazdaságtana 16 30 46

Bank és pénzügyek 11 23 34
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 6 12 18
Német nyelv és irodalom 6 21 27
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv 
és irodalom

15 24 39

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

10 24 34

Képzőművészet – 7 7
Zene 7 10 17
Agrármérnök* 19  19

Mesteri képzések
Tandíj
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás – 8 8
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában 2 13 15

Vizuális kommunikáció – 18 18
Európai szociálpolitikák 1 20 21
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje – 15 15

Idegenforgalmi gazdálkodás – 19 19
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata

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

honlapjáról: www.partium.ro

reklám

Dél-Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljává nőtte ki magát a hétfőn kezdődő Brassói Magyar Napok

Magyar ünnep a Cenk alatti városban

A lehető legtöbb kulturál is 
szegmenst átfogó rendezvény-
sorozattá vált a Brassói Ma-

gyar Napok, amely jövő hétfőtől va-
sárnapig várja a helyi, környékbe-
li közönséget, és várhatóan egész 
Székelyföldről és Magyarországról 
is érkeznek résztvevők a Cenk alat-
ti városba. Toró Tamás főszervező 
a Krónika megkeresésére elmond-
ta, az esemény ötlete 10 éve szüle-
tett, és mivel immár nyolcadszor si-
kerül lebonyolítani, a Kolozsvári Ma-
gyar Napok után – amelyet kilenced-
szer tartottak augusztusban – Er-
dély egyik legrégebbi magyar város-
ünnepe. „Célunk az volt, hogy pótol-
juk Brassó magyar kulturális intéz-
ményeinek hiányát. A város lakos-
ságának jelenleg mintegy 8 száza-
léka magyar ajkú, 20 ezren élünk 
Brassóban, és 40 ezres a magyarság 
a megyében. Azt szoktam monda-
ni, hogy többen vagyunk, mint Kéz-
din vagy Gyergyóban, de keveseb-
ben, mint Udvarhelyen, Csíkszere-
dában” – mondta a főszervező. Úgy 
fogalmazott, örvendetes hogy a Bras-
sói Magyar Napok az elmúlt évek-
ben Dél-Erdély legnagyobb magyar 
kulturális jellegű fesztiváljává nőt-

te ki magát a programok mennyisé-
ge és minősége tekintetében is: ta-
valy összesen 50 ezren látogattak el 
a programokra, és remélik, ez idén 
is így lesz. Toró kitért arra is, fontos-
nak tartják, hogy a rendezvény leg-
jelentősebb eseményei pár éve már 
Brassó főterén zajlanak, ez nagy vív-
mánynak tekinthető, hiszen sok er-
délyi városban, például Marosvásár-
helyen nem tudták ezt megvalósíta-
ni a magyar napok szervezői. „Év-
ről évre egyre több székelyföldi, er-
délyi városból látogatnak el magya-
rok a brassói rendezvényre. Míg ré-
gebben az volt a szokás, hogy a bras-
sóiak Sepsiszentgyörgyre és Vásár-
helyre jártak a kulturális rendez-
vényekre, koncertekre, a tendencia 
most már fordítva érvényes” – mond-
ta Toró Tamás. Akárcsak a koráb-
bi évek és a többi erdélyi városban 
szervezett magyar ünnep esetében, 
Brassóban is igyekeznek megszó-
lítani a rendezvénnyel a más nem-
zetiségűeket. „A nyitottság megvan 
a részünkről, például tavaly a főtéri 
Omega-koncerte elég sok román ajkú 
eljött. Egyébként a román közösség 
leginkább a kézműves vásár iránt 
érdeklődik” – tette hozzá Toró. Arról 

is szólt, hogy a Brassói Magyar Na-
pok szimbóluma a brassói és barca-
sági magyarok emlékezetében élén-
ken élő Árpád-szobor, a húsz méter 
magas alkotás egykor a Cenk tetején 
állt, de évtizedek óta csak a talapza-
ta van ott. „A szimbólum mindig egy-
fajta lelki töltetet ad az ünneplőknek, 
a szoborjelképre épül a rendezvény 
logója és dizájnja is” – mondta Toró 
Tamás. Hozzátette, a magyar napok 
fontos pontja az is, hogy összefogják 
a barcasági néptáncegyütteseket, 14 
formáció jelentkezett, akik fellépnek 
a Főtéren, és ide illeszkedik a barca-
sági néptánctalálkozó is. A Brassói 
Magyar Napokra Kárpát-medence-
szerte népszerű zenekarokat hív-

tak idén is: fellép a Budapest Bár, a 
Magashegyi Underground, az idő-
sebb koncertezők körében kedvelt 
Napoleon Boulevard Vincze Lillá-
val, Szalonna és bandája. A rendez-
vényen helyi zenekarok is fellépnek, 
a szervezők persze gondoltak a gye-
rekekre is, lesz hangszerbemutató, 
bábszínházi előadás, valamint lovas 
nap a Kispojánán, a város magyar 
érdekeltségű műemlék épületeit ve-
zetett séták keretében mutatják be 
az érdeklődőknek. Toró azt mondta, 
a Főtéren tartják a kézműves és ter-
melői vásárt, igyekeztek az összes 
barcasági termelőt, kézművest be-
vonni a projektbe, de jönnek az anya-
országból is kiállítók. Mivel a Főté-

ren este 10 óra után nem lehet kon-
certeket tartani, a főtéri koncerte-
ket 19.30-tól tartják csütörtöktől va-
sárnapig, utána alternatív helyszíne-
ken zajlanak a rendezvények, ilyen 
az RMDSZ-nek a város központjá-
ban található udvara, ahol gasztro-
nómiai kuriózumokat vonultatnak 
fel, élő zenés programokat kínálnak. 
Természetesen a tárlatnyitók sem 
maradhatnak ki a programból: Bocz 
Borbála fiatalon elhunyt brassói mű-
vész hagyatékát mutatja be egy kiál-
lítás a Reménység Házában. A rész-
letes program a Brassói Magyar Na-
pok Facebook-oldalon található.

Kiss Judit

magyar napok Brassó főterén. Jövő hétfőn kezdődik a nyolcadízben szervezendő kulturális rendezvénysorozat

Immár nyolcadszor szervezik meg a Brassói Magyar 

Napokat, amely Dél-Erdély legnagyobb kulturális jelle-

gű fesztiváljává nőtte ki magát a programok mennyi-

sége és minősége tekintetében is – mondta el a Kró-

nikának Toró Tamás főszervező. A rendezvénysorozat-

ra, amely a Cenk alatti város főterét is belakja, egész 

Erdélyből és Magyarországról érkeznek résztvevők.

Mindennapos „vendég” a medve Székelyföldön
Medvebocsot mentettek ki a csend-
őrök egy szemeteskonténerből a 
tusnádfürdői vasútállomás közelé-
ben szerdáról csütörtökre virradóra. 
A Hargita megyei csendőrség csütör-
tök reggel arról tájékoztatott, hogy az 
éjszaka folyamán egy nő tárcsázta a 
112-es sürgősségi hívószámot, és je-
lentette, hogy a tusnádfürdői vasútál-
lomás közelében az egyik kukába ra-
gadt egy medvebocs, az anyamedve a 
másik két boccsal a közelben maradt, 
és zaklatottnak tűntek. „A csend-
őrök először eltávolították az anya-
medvét, majd felemelték a kuka te-
tejét, és kiengedték a bocsot. A med-

ve az erdő felé szaladt. A csendőrök 
még egy ideig a környéken maradtak, 
biztosították a helyszínt arra az eset-
re, ha az anyamedve a három boccsal 
mégis visszatér” – olvasható a közle-
ményben. Az akció csaknem egy órát 
tartott, és incidensek nélkül ért vé-
get. Mintegy három hónappal ezelőtt 
hasonló közbenjárásuk volt a Hargi-
ta megyei csendőröknek, akkor egy 
anyamedvét mentetek ki a kukából.

Közben a háromszéki Bodokon 
aláírásokat gyűjtenek, hogy a falu-
ból eltávolítsák a nap mint nap bejá-
ró medvét. Fodor István polgármes-
ter elmondta, a Talamér nevű falu-

részbe folyamatosan bejár a medve, 
széttépett egy juhot, valamint méh-
kaptárokat tett tönkre. A kertben le-
gelő juhokat éjjelre bezárták az is-
tállóba, de a medve betörte az ajtót, 
illetve a villanypásztorral körbevett 
területen is megjelent, a borjak szét-
szaladtak, és a bodokiak egész nap 
az erdőt járták, hogy összetereljék 
a csordát – részletezte a polgármes-
ter. Hangsúlyozta, elsősorban attól 
tartanak, hogy a medve emberre tá-
mad. Az ingázók az éjszakai vonat-
tal járnak haza, félnek végigmenni 
az egyébként kivilágított utcákon at-
tól tartva, hogy találkoznak a nagy-
vaddal. Hétfőn kezdődik az isko-
la, sok gyerek hajnalban indul a vá-
rosi iskolába, az ő biztonságukért is 
aggódnak. Fodor István elmondta, a 
vadásztársaság tagjai megpróbálták 
elhajtani a medvét, de nem jártak si-
kerrel. Értesítették a környezetvé-
delmi hivatalt, jegyzőkönyvet állítot-
tak ki, a polgármester levélben kéri 
a környezetvédelmi minisztériumot, 
hogy hagyja jóvá a medve kilövését, 
ehhez csatolják az aláírásokat. Egy 
nap alatt már félszázan írták alá 
az íveket. „Bukarestben egyszerű-
en nem értik, milyen gondokkal küz-
dünk. Az nem baj, hogy a medvéket 
elüti a vonat, az autó, az emberek 
megmérgezik, beledobják a dögkút-
ba, csak kilőni nem lehet. Úgy tűnik 
a medvével kell bevonulnunk a fővá-
rosba, hogy érzékeljék a veszélyt” – 
fogalmazott a polgármester.

Bíró BlanKa
Nem egyszeri alkalom. Gyakran felkeresik a tusnádi kukákat a  medvék

Forrás: Hargita Megyei CsendőrFelügyelőség




