
Kultúra 2019. július 12–14.
péntek–vasárnap 17

FELVÉTELI 2019
Alapképzések

Beiratkozás: 2019. július 15–24.
Felvételi vizsgák időpontja: 2019. július 25–26.
Eredményhirdetés: 2019. július 26–29.
Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül
Anyakönyvezés: 2019. július 25–31.

Mesteri képzések
Beiratkozás: 2019. július 15–25.
Felvételi vizsga: 2019. július 26–27.
Anyakönyvezés: 2019. július 29–31.

Alapképzések Tandíj men-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 152035
Szociológia 152035
Menedzsment 304575
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási 
egységek gazdaságtana 303060

Bank és pénzügyek 272350
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 251035
Német nyelv és irodalom 162137
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és 
irodalom

252449

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

232447

Képzőművészet 231235
Zene 101020
Agrármérnök* 40–40

Mesteri képzések Tandíj men-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás 171330
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában 71320
Vizuális kommunikáció 102030
Európai szociálpolitikák 102030
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje 152540

Idegenforgalmi gazdálkodás 102030
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: tel.: 0259-418252, e-mail: partium@partium.ro

A részletes egyetemi felvételi tájékoztató letölthető
az egyetem honlapjáról: www.partium.ro

H I R D E T É S

VISSZAKAPJA RÉGI FÉNYÉT AZ EGYKORI MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER PATINÁS SZOVÁTAI NYARALÓJA

Újjáépítik Bernády György szecessziós villáját
Újjáépítik Szováta egyik 
patinás épületét, Bernády 
György egykori városépítő 
marosvásárhelyi polgármes-
ter szecessziós nyaralóját. Az 
ingatlan felújításáról Fülöp 
László Zsolt, a település pol-
gármestere számolt be.

 » ANTAL ERIKA

E redeti formájában építik 
újjá a Maros megyei Szová-
tán Bernády György egykori 

marosvásárhelyi polgármester 
villáját. Őszig ugyan szünetelnek 
a munkálatok, de jövőre várha-
tóan elkészülnek a reprezentatív 
épület felújításával. Akad, aki 
tudja, de az arra járók közül so-
kan nem, hogy a Rózsák útján 
található, ülőfülkéjével ellátott 
faragott kapu mögötti romos épü-
letet Bernády György 1929-ben 
vásárolta Kelemen Margittal, ne-
gyedik feleségével, és a szecesz-
szió jegyében kissé átalakíttatta. 
Az ingatlannal kapcsolatban 
Fülöp László Zsolt, Szováta pol-
gármestere jó hírt közölt: eredeti 
formájában építik újjá. Az elöl-
járó érdeklődésünkre elmondta, 
többszöri tulajdonváltást köve-

tően végül a jelenlegi birtokos a 
romos állapotba került épületet 
teljesen felújítja. A 20. század 
első évtizedében készült nyaraló 
homlokzatának díszeit a bontás-
kor óvatosan leemelték, félretet-
ték, hogy majd restaurálás után 
újból elhelyezzék a nyaralón. A 
polgármestertől megtudtuk, a 
felújításhoz minden szükséges 
engedélyt megkapott a tulajdo-

nos, és mivel ez Szováta egyetlen 
műemlék épülete, gyakorlatilag 
az eredeti állapotába kell vissza-
állítani. A terveket műépítészek 
és műemlékvédelmi szakembe-
rek dolgozták ki. Mivel a nyári 
szezonban a fürdőtelepen zajos 
munkálatokat tilos végezni, az 
építkezés szeptember 15-éig szü-
netel, de akkor újból hozzálát-
nak, hogy jövőre elkészüljenek 

vele – mondta a polgármester. 
A nyaralóhoz annak idején Ber-
nády nagyon szép kapubejárót 
is építtetett, amely most is ott 
áll: egy székelykapu és egy fe-
dett pihenő. Ezeket néhány év-
vel ezelőtt felújították, a hiányzó 
deszkákat kicserélték, a zárakat 
megjavították, a faragványokat, 
a faragott írást a rárakódott pi-
szoktól megtakarították – tudtuk 

meg Fülöp László Zsolttól. A pol-
gármester azt is elmondta, hogy 
Szovátán folyamatosan újítják 
fel a régi villákat, és valamennyit 
eredeti stílusában, a századelős 
nyaralókra jellemző formában 
állítanak helyre.

„Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy megőrizze Szováta azt az ar-
culatát, amely a múlt században 
is jellemezte mint fürdőtelepü-
lést” – hangsúlyozta az elöljáró. 
Bernády György, Marosvásárhely 
egykori városépítő polgármestere 
szeretett Szovátára járni, jól érez-
te magát a nyaralójában, ahol 
szintén mozgalmas társadalmi 
életet élt, vendégeket fogadott, 
napirenden volt a fürdőtelep éle-
tével. Halálát követően özvegye 
1946-ban adta el egy bukaresti 
vásárlónak, azonban kevéssel ké-
sőbb államosították. A fürdővál-
lalat Vila Bernadként jelölte meg, 
és szállóvendégek fogadása cél-
jából gondozta, de anélkül, hogy 
nagyobb javításokat, karbantartó 
munkálatokat végeztetett volna 
benne. A rendszerváltást köve-
tően a volt tulajdonos örökösei 
hosszú évekig tartó pereskedés 
után kapták vissza. Ezek alatt az 
évek alatt a villa teljesen használ-
hatatlanná vált. 1990-ben B kate-
góriás műemlékké nyilvánították.

 » FERENCZ ALPÁR

A kolozsvári Művészeti Múze-
umnak otthont adó Bánff y-

palotában tekinthető meg a 62. 
alkalommal megrendezett World 
Press Photo versenyen díjat nyert 
munkákból összeállított tárlat. A 
világ számos pontján készült, meg-
hökkentő, lenyűgöző, 140 sajtófotót 
felsorakoztató kiállítás – amelyet 
szerdától vasárnapig 10 és 17 óra 
között láthatnak az érdeklődők 
július 21-ig – 78 801 beküldött fotó 
közül mutatja be a legjobbnak ítélt 

képeket. A tárlaton látható többek 
közt Máté Bence magyarországi 
fotós Háromszéken készített képe, 
amely természetfotó kategóriában 
elnyerte az első helyezést. A ké-
pen levágott lábú békák láthatók, 
amint a felszín felé törekednek, 
miután visszadobták őket a bé-
kapetékkel teli vízbe. A fotó arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy tavasz-
szal szerte a világon sok, párzás-
ra összegyűlt béka lábát vágják 
le étkezési céllal gyakran úgy, 
hogy az állat még él. A függet-
len zsűri 129 ország fotósainak 

munkáját bírálta, összesen 4738 
pályázóét. A tárlatot a Történe-
tek, melyek számítanak mot-
tóval láttak el, és a látogató a 
képek megtekintése után azt 
érzi: valóban így van. A korunk 
égető kérdéseit, különböző kul-
túrák eltérő arcait, a természe-
ti szépségeket felsorakoztató 
kiállítás hol megbotránkoztat, 
hol gyönyörködtet. Egy azonban 
mindegyik munkában közös: a 
forma tökéletessége, a komponá-
lás módja, ami a tartalmat eszté-
tikummá lépteti elő.

Megdöbbentő sajtófotók a nagyvilágból

Háborús konfl iktustokat, különféle kultúrákat, állatokat ábrázoló fotók a World Press Photo kolozsvári tárlatán 

A tervek szerint eredeti formájában építik újjá a 20. század első évtizedében épült patinás szovátai villát 
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