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Alapképzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 91827
Szociológia 122032
Menedzsment 34548
Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek gazdaságtana 163046

Bank és pénzügyek 112334
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 61218
Német nyelv és irodalom 62127
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv 
és irodalom

152439

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

102434

Képzőművészet – 7 7
Zene 71017
Agrármérnök* 19-19

Mesteri képzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás – 8 8
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában

21315

Vizuális kommunikáció –1818
Európai szociálpolitikák 12021
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje –1515

Idegenforgalmi gazdálkodás –1919
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata
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REKLÁM

A család, a megbocsátás fontosságát emelte ki tanévnyitó szentbeszédében Böjte Csaba

„Merjük megfogni egymás kezét”

Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetes hívó szavára a szárhegyi 
Tatárdombon  immár hagyo-

mányszerűen iskolakezdés előtt ösz-
szegyűlnek a gyerekek és felnőttek 
egyaránt, hogy őseinkre emlékezze-
nek, együtt imádkozzanak az új tan-
évért. A gyergyóditrói fúvószenekar 
muzsikája fogadta az érkezőket, majd 
a csíkszeredai Role Együttes hangol-
ta a jelenlévőket a szentmisére.

Csaba atya szombati szentbeszé-
dében a családok, az ép családok 
fontosságára mutatott rá,. Mint ki-
emelte, nemrég egy gyerekrajz-ki-
állításon megdöbbenve tapasztalta, 
hogy szinte minden képen egy szü-
lő és egy vagy két gyermek volt áb-
rázolva, de volt még kutya s macska 
is. „Olyan rajzot nem láttam, hogy 
lett volna rajta apa, anya, nagyszülő, 
gyermek. Ez tragédia. Merjük egy-
más kezét megfogni, mert ez a mi 
Urunk Istenünknek az akarata” – 
mondta Csaba testvér. Majd a bűn-
bánati szent idő fontosságára hívta 
fel a figyelmet, felemlegetve Szent 

István és Szent László királyok ezen 
erényét, illetve az ünnepek előtti 
egymásnak való megbocsátási idő 
szükségességét, hogy ne hurcol-
junk magunkkal sebet, haragot, fáj-
dalmat.

A családokban, közösségekben, 
de akár a pedagógusok között is a 
megbocsátás, a kiengesztelődés fon-
tosságát emelte ki. Mint ismételten 
hangsúlyozta: „ne engedjük el egy-
más kezét. Gyermek, feleség, bará-
tok, szülők nélkül nem ér semmit 
az élet. Sokszor ott élünk a házaink-

ban, mint a múmia. Miért engedjük 
el egymás kezét? A magány az a po-
kol. Fogjuk meg egymás kezét, és ha 
kell, menjünk, zarándokoljunk egy-
másért, hogy tudjunk megbocsátani 
egymásnak. S nemcsak a magunk 
szintjén kellene ezt csinálnunk, ha-
nem a nemzet szintjén is”. Hozzátet-
te, a kiengesztelődés, az újrakezdés 
a történelemben is békét, felvirág-
zást hozott. „Miért nem lehet azt a 
székely zászlót felhúzni Bukarest-
be? Miért nem tudunk gesztusokat 
tenni egymás fele? Milyen jó lenne, 

ha békében tudnánk elkezdeni az új 
tanévet! Milyen jó lenne, ha le tud-
nánk térdelni egymás elé, és bocsá-
natot kérnénk! Adja az Isten, hogy 
olyan tanévet kezdjünk, melyben 
kéz a kézben, váll a váll mellett ha-
ladva végig tudjunk járni” – mondta 
Csaba testvér útravalóul.

A szentmisét és emlékmű-koszo-
rúzást követően, ebéd után kicsiknek 
és nagyoknak különböző programo-
kat kínáltak.

 
BARICZ-TAMÁS IMOLA

Kiengesztelődés, bűnbá-

nat, megbocsátás, újra-

kezdés – e kulcsszavak 

megjegyzésére, ezek fon-

tosságára hívta fel a figyel-

met szombaton a Tatár-

dombon tartott tanévnyitó 

ünnepségen Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes.

Várad: kiköltözött a múzeum
Ténylegesen is birtokba vehette a 
nagyváradi római katolikus püs-
pökség a 70 éve államosított püs-
pöki palotát – közölte pénteken a 
Bihar megyei önkormányzat elnöki 
kabinetjének sajtóosztálya. A püs-
pöki palota kulcsát Pásztor Sán-
dor, a Bihar megyei önkormányzat 
elnöke adta át csütörtökön Böcskei 
László megyés püspöknek azt köve-
tően, hogy az épületből kiköltözött 
a megyei tanács alárendeltségében 
működő Körösvidéki Múzeum. Az 
ünnepségen Pásztor Sándor el-
mondta: az elmúlt két évben, ami-
óta a megyei önkormányzat élére 
került, kiemelt fontosságú ügy-
ként kezelte az egykori királyi had-
apródiskola épülete felújításának 
befejezését, ahová a múzeum köl-
tözhetett. 

 Böcskei László megyés püspök 
kijelentette: az egyházmegye az 
építtető eredeti szándékát követi, 
amikor újra a közművelődés és a 
közösség szolgálatába állítja a pa-
lotát. A közlemény Aurel Chiriac 
múzeumigazgatót is idézte, aki 
köszönetet mondott azért, hogy a 
püspökség az épület tulajdonjo-
gának a megszerzése után továb-
bi 14 évig megtűrte a palotában a 
múzeumot.

A csaknem 6000 négyzetmé-
ter hasznos területtel rendelke-
ző nagyváradi római katolikus 
püspöki palotát Délkelet-Európa 
és Románia legjelentősebb, legösz-
szetettebb barokk műemlékeként 
tartják számon. A palota 1762 és 

1776 között épült a Budavári Pa-
lota átalakításán is dolgozó bé-
csi császári építész, Franz Anton 
Hillebrandt tervei alapján. Az impo-
záns épület nagyrészt őrzi eredeti 
állapotát, s a berendezését leszá-
mítva viszonylag kevés utólagos be-
avatkozáson esett át.

A római katolikus egyház 1996-
ban igényelte vissza az épületet, és 
nyolc év pereskedés után, 2004-ben 
szerezte meg az ingatlan tulajdon-
jogát. Ekkor a múzeum ötéves ha-
ladékot kapott a kiköltözésre, ám 
erre mintegy tizenöt évet kellett 
várni. A püspökség 2017 nyarán kö-
zölte: az Európai Uniótól remélt tá-
mogatást az épület felújításához, de 
miután a pályázati feltételeket úgy 
alakították, hogy nem pályázha-
tott, a magyar állam támogatásával 
lát neki a felújításnak. A már elkez-
dett munkálatokat a magyar kor-
mány csaknem kétmilliárd forinttal 
támogatta. 

Az épület műszaki állapota kü-
lönben összességében tekintve ki-
elégítő, de figyelembe véve azt, hogy 
az utolsó nagyszabású beavatkozás 
óta csaknem 50 év telt el, szüksé-
gessé vált a műemlék építészeti és 
szerkezeti felújítása, a közműháló-
zatok cseréje, mindezzel elősegítve 
az új, multifunkcionális, kiállító- és 
a közművelődést szolgáló terek ki-
alakítását. A 2018-as évre tervezett 
munkálatok elsősorban a műemlék 
külső megújulását célozzák meg.

B. E.

Korszerű magánvonat 
indult Temesvárról
Utasinformáló, audiovizuális 
és internethálózattal felszerelt, 
hálózati feszültséggel, magas mi-
nőségű légkondicionáló rendszer-
rel ellátott, kétvagonos magán 
motorvonat közlekedik szombat 
reggeltől Temesvár és Nagybá-
nya között. A jegyek ára nagyjából 
annyi, mint a román vasúttársa-
ság (CFR) vonatain. „Az első sze-
relvényt a Temesvár–Arad–Nagy-
bánya-útvonalon indítottuk, janu-
ártól Nagyváradról Kolozsvárra is 
járni fog a szerelvény, amelynek 
van egy biznisz- és egy turista-
osztálya” – nyilatkozta az első 
vonat indulása előtt Valer Blidar, 
az aradi Astra Vagoane Călători 
Rt. elnöke. A cég szándéka szerint 
2019 áprilisáig 20 millió dolláros 
beruházással országszerte 15 
szerelvényt helyeznek forgalom-
ba. Az elnök sajnálatát fejezte ki, 
hogy a Temesvár–Nagybánya-út 
hat órát tart, ám – mint mondta – 
ez rajtuk nem múlik, hisz a dániai 
vonatok óránként 200 kilomé-
teres sebességre képesek, ám 
ehhez megfelelő infrastruktúrára 
lenne szükség.

Nagy a forgalom 
a kolozsvári reptéren
Kétmilliomodik utasát köszöntöt-
te pénteken a kolozsvári repü-
lőtér, amely az idén a tavalyinál 
korábban elérte ezt a számot – 
számolt be David Ciceo, a repülő-
tér igazgatója pénteken, a kétmil-
liomodik utas köszöntésén. A re-
pülőtér tervei szerint 2030-ban 
évente 7 millió utast szolgálhat ki, 
a fejlesztésekhez azonban el kell 
terelni a Szamos folyót, amely 
akadályozza a kifutópálya bőví-
tését – jegyezte meg az igazga-
tó. A kifutópálya bővítése azért is 
szükséges, mert a tervek között 
szerepel Kolozsvár–New York-já-
rat indítása, ezt az útvonalat ki-
szolgáló nagy repülőgépek le- és 
felszállásához a jelenleginél hosz-
szabb kifutópályára van szükség. 
A kolozsvári repülőtér vezetősége 
arra számít, hogy az idén egész 
évben 2,9 millió utast fognak ki-
szolgálni, csaknem 8 százalékkal 
többet, mint egy éve. 2017-ben a 
légikikötőt 2,69 utas vette igény-
be, mintegy 50 százalékkal több, 
mint 2016-ban.

Migránsokat fogtak 
a Béga-parti városban
Nyolc iraki állampolgárt fogtak 
el Temesváron az önkormány-
zat hatáskörébe tartozó helyi 
rendőrség alkalmazottai pén-
tekre virradóra. A helyi rendőr-
ség közleménye szerint a 14 és 
25 év közötti migránsok, négy 
férfi és négy nő, Temesvár utcáin 
haladtak. Amikor észrevették a 
helyi rendőröket, hirtelen irányt 
változtattak, és menekülni pró-
báltak, így hívták fel magukra 
a figyelmet. A helyi rendőrök 
igazoltatták őket: kiderült, hogy 
iraki állampolgárok, akik illegá-
lisan lépték át Románia határát, 
és nem rendelkeznek tartóz-
kodási engedéllyel. A migrán-
sokat a helyi rendőrség átadta 
a Temes megyei határrendé-
szetnek, és határsértés miatt 
indult ellenük eljárás.  Az idén 
az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó helyi rendőrség alkal-
mazottai többtucatnyi migránst 
fogtak el Temesvár utcáin, akik 
Afganisztánból, Szíriából, Irakból 
érkeztek, és illegálisan léptek 
be Románia területére.

Békét kíván. Böjte Csaba a Tatárdombon tarisznyált fel minden érdeklődőt az új tanévre
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