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ŐSZI FELVÉTELI 2019
Alapképzések

Beiratkozás: 2019. szeptember 9–19.
Felvételi vizsgák időpontja: 2019. szeptember 20.
Eredményhirdetés, anyakönyvezés: 2019. szeptember 20–23.

Mesteri képzések
Beiratkozás: 2019. szeptember 9–19.
Felvételi vizsga: 2019. szeptember 20.
Anyakönyvezés: 2019. szeptember 20–23.

Alapképzések Tandíjmen-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Szociális munka 320
Szociológia 018
Menedzsment 1145
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási 
egységek gazdaságtana 1430

Bank és pénzügyek 923
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 110
Német nyelv és irodalom 221
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom
– Német nyelv és irodalom

624

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

624

Zene 510
Agrármérnök* 10–

Mesteri képzések Tandíjmen-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Többnyelvűség és multikulturalitás 0 4
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában 413
Vizuális kommunikáció 010
Európai szociálpolitikák 015
Idegenforgalmi gazdálkodás 018

* A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
tel.: 0259-418252, e-mail: partium@partium.ro,

honlap: www.partium.ro
Facebook: Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad

H I R D E T É S

FELHÍVÁS
A több mint fél évszázados hagyományokat folytatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimná-
zium a 2019/2020-as tanévben általános asszisztensképző szakon iratkozást hirdet szeptem-
ber 3–6. között a tandíjköteles osztályba. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0266-212877.

KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új 
bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést több színben, valamint belsőépítészeti mun-
kálatokat – előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0740-918348.

 » S. V.

Szeptember másodikától meg-
nyitják a víkendtelepi sá-

tortetős uszodát – jelentette be 
csütörtökön közösségi oldalán a 
marosvásárhelyi városháza. Cos-
min Blaga sajtószóvivő hangsú-
lyozta, hogy a városháza illetéke-
sei találkoztak az úszóklubok és 
a szülők képviselőivel, és egyetér-
tettek abban, hogy az ott elkezdett 
munkát folytatni kell.

Amint arról beszámoltunk, né-
hány napja a városháza közölte, 
hogy nem nyitják meg szeptember 
elején a Víkendtelepen található, 
felfújható sátorral fedett, olimpiai 
méretű úszómedencét, amelyet 
több száz sportoló és úszni tanu-
ló kisgyerek használ. A tervezett 
megszorító intézkedést ismét az 
RMDSZ „nyakába varrta” a polgár-
mesteri hivatal, mivel a szövetség 
vásárhelyi tanácsosai nem szavaz-
ták meg a városvezetés által elkép-
zelt költségvetés-kiegészítést. Emi-
att azt állították, hogy nem tudják 
kifi zetni a közüzemi számlákat, és 
a szükséges munkálatokat sem le-
het elvégezni.

Cosmin Blaga csütörtökön is úgy 
fogalmazott: annak ellenére talál-
tak pénzt a működési költségek fe-
dezésére, hogy a legutóbbi büdzsé-
kiegészítéskor nem hagyták jóvá 
a kért összeget. A „jó hírben” van 
egy kis „csavar” is, hiszen eddig 
6–22 óra között működött a sátorte-
tős medence, ám szeptember má-
sodikától, hétfőtől „csak” 7–21 óra 

között lesz nyitva. Így azok, akik 
munka előtt szerettek volna úszni, 
már jóval nehezebben tehetik meg. 
A városháza képviselője ugyanak-
kor újabb fenyegetést fogalmazott 
meg: ha az októberi költségve-
tés-kiegészítéskor nem szavazzák 
meg a kért összegeket, akkor meg-
határozatlan időre be fogják zárni 
az uszodát. Arra biztatják az úszó-
kat és edzőket, hogy menjenek el 
a tanácsülésre, és a döntéshozók 
is láthassák, mennyi embert érint 
a szavazatuk.

A városi önkormányzat költség-
vetési bizottságának elnöke, Csiki 
Zsolt korábban lapcsaládunknak 
elmondta, hogy a város nem ját-
szik tiszta lapokkal, hiszen a fedett 
medence működéséhez szüksé-
ges teljes összegnek benne kellett 
volna lennie az éves költségvetés-
ben. Ha nem volt benne, akkor a 
költségvetés-kiegészítésről szóló 
egyeztetéskor fel kellett volna hív-
ni erre a fi gyelmet a szakbizottsá-
gokban, ami nem történt meg.

Mégis megnyitják a sátortetős uszodát

NEM TUDNI, KINEK KELLENE KICSERÉLNIE A RÉGENT IS ELLÁTÓ FŐVEZETÉ KET

Ötvenezren ivóvíz nélkül
Péntek reggelre ígértek meg-
oldást a hatóságok a mint-
egy ötvenezer felhasználót 
érintő vízstopra, amely a 
fővezeték meghibásodása 
miatt állt be szerdán Szász-
régenben és környékén. Az 
ügyet bonyolítja, hogy a 
fővezetéknek nincs gazdája, 
ezért a Maros megyei prefek-
túra is vizsgálja a helyzetet.

 » SIMON VIRÁG

V ezetékmeghibásodás mi-
att csapvíz nélkül maradt 
Szászrégen és néhány kör-

nyező falu. Csütörtökre virradóra 
ciszternákban szállítottak vizet 
az érintett településekre. A 35 ez-
res lakosú Szászrégent és a kör-
nyező nagyközségeket ivóvízzel 
ellátó fővezeték szerda délután 
hibásodott meg, a vízhiány mint-
egy 50 ezer embert érintett.

Szászrégenben volt a legna-
gyobb gond az ivóvíz hiánya, 
a környező nagyközségeknek 
csütörtökre még volt víztarta-
lékuk – derült ki azon a talál-
kozón, amelyet csütörtökön 
szerveztek a város polgármes-
teri hivatalában. Mircea Dușa, 
Maros megye prefektusa a töb-
bórás egyeztető gyűlés után 
a helyszínen is tájékozódott a 
gondokról, majd a sajtónak el-
mondta: a polgármesterektől 
megtudta, hogy a nagyközsé-
geknek volt tartalékban annyi 
vizük, amennyi a csütörtöki 
napra és éjszakára szükséges. 
Szászrégenben viszont nincs 
tartalék, ezért tartályokat he-
lyeztek ki, szám szerint 19-et, 
és értesítették a lakókat, hogy 
honnan vihetnek vödrökkel, 
palackokkal maguknak vizet.

Mircea Dușa hangsúlyozta, 
hogy a szászrégeni vízüzem ve-
zetőségével folytatott beszélge-
tésen az is kiderült, hogy a főve-
zeték több mint 50 éves, és nincs 

gazdája. A visszás helyzet amiatt 
alakult ki, hogy a szászrégeni 
önkormányzat és az alárendelt-
ségében levő vízüzem nem akart 
része lenni a regionális vízszol-
gáltatónak, az Aquaservnek, így 
csak bérbe adta a vezetékrend-
szert. A régeni vízüzem vezető-
sége szerint a fővezetékcserét az 
Aquaservnek kellene elvégeznie, 
ám a szolgáltató ezt nem vállal-
ja. Dușa azt mondta, hogy a pre-
fektúra jogászai megvizsgálják 
a szerződést, hogy kiderüljön, 
kinek a feladata a nagyon régi 
vezeték cseréje.

A találkozón elhangzott, hogy 
a helyi vízszolgáltató szakem-
berei megtalálták, hogy hol a 
hiba a vezetéken; kiszivattyúz-
ták az alatta összegyűlt vizet, 
és nekifogtak a javításnak. Úgy 
tervezték, hogy csütörtök éjfé-
lig befejezik a munkálatokat, 
és újraindítják a szolgáltatást. 
A csapból hosszú ideig még 
sárgás, piszkos víz fog folyni, 
amely fogyaszthatatlan.
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Akik munka előtt szerettek volna úszni, immár nehezen tehetik meg

Hazugsággal vádolja az RMDSZ a városházát

Éles bírálattal kezdődött az augusztusi soros marosvásárhelyi taná-
csülés, amelyen az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártjának (POL) taná-
csosai számonkérték a polgármesteren és a hivatal szakigazgatósá-
gának vezetőin, sajtóirodáján azokat a „félrevezető” nyilatkozatokat, 
amelyekkel riogatják a városlakókat. „Napok óta lejárató kampány 
folyik a helyi tanács és a tanácsosok ellen. A polgármester, illetve a 
hivatal alkalmazottai, a sajtószóvivő és a polgármester tanácsadója 
arcátlanul a marosvásárhelyiek szemébe hazudik. Nem az RMDSZ 
és annak helyi tanácsi frakciója miatt nincs pénze a polgármesteri 
hivatalnak, hanem azért, mert nem úgy költötték el a pénzeket, ahogy 
megszavaztuk” – jelentette ki Csiki Zsolt RMDSZ-es tanácsos. Dorin 
Florea polgármester most sem volt jelen az önkormányzati ülésen.




