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Elérhetővé tett képzések
Zajlik az egyetemi beiratkozás a SZÉK-nél
• Három szakon ki-
lencven ingyenes, 
összesen pedig 130 
helyre várja a hallgató-
kat a Székelyudvarhelyi 
Egyetemi Központ. Az 
ernyőintézmény ma-
gyarországi egyetemek 
képzéseit teszi elérhe-
tővé Székelyföldön, idei 
jelmondatuk: Maradj 
itthon, tanulj otthon!

K O V Á C S  E S Z T E R

A szükségállapot bevezeté-
se után gyors és sikeres 
volt az átállás az online 

oktatásra – elevenítette fel Szabó 
Attila, a SZÉK kommunikációs és 
felnőttképzési osztályvezetője. 
Mint kifejtette, a hallgatók és az 
oktatók is gyorsan alkalmazkod-

tak a kialakult helyzethez, 
a Magyarországról ingázó 
tanároknak sokszor még 
előnyösebb is volt az on-
line rendszerben való ta-
nítás. „A központ épülete 

nagyszerűen fel van szerelve 
mindenféle technikai berendezés-
sel, eddig azonban nem volt rájuk 
szükség, hiszen nem volt prioritás, 
hogy folyamatosan online folyjon 
az oktatás” – magyarázta Szabó 
Attila. Az utóbbi hónapok sikeres 

„akklimatizációjának” köszönhe-
tően azonban az intézmény vezető-
sége úgy döntött, bizonyos órákat 
online felületre költöztetnek át.

Az idén 22 éves Székelyudvarhe-
lyi Egyetemi Központnál az online 
beiratkozásnak már hagyománya 
van, idén márciusban kezdődött a 
folyamat. Az ősszel kezdődő tanévre 
három szakon hirdettek felvételit: a 

kereskedelem és marketing szakon 
(az Edutus Egyetem kihelyezett ta-
gozatán) 40 helyre lehet beiratkoz-
ni; a könnyűipari mérnöki szakon 
40 ingyenes hely van (az Óbudai 
Egyetem hirdette képzés két szaká-
gon zajlik: divattermék-technológia, 
valamint nyomtatott média, csoma-
golástervezés és technológia); illet-
ve a vidékfejlesztési agrármérnöki 

szakon (a Pannon Egyetem Georgi-
kon Karának kihelyezett tagozata) 
50 ingyenes helyet hirdetnek.

Munka és család mellett is lehet

„Az intézmény mindenkori célja volt 
magyar nyelven értő és érző szak-
embernemzedéket képezni. Mindezt 
családbarát környezetben” – magya-

rázta Szabó Attila, hozzátéve, hogy 
a SZÉK képzései hétvégéken zajla-
nak, az oktatás tehát munka és csa-
lád mellett is vállalható a hallgatók 
számára. Ezt bizonyítják a számok 
is – árulta el az intézmény kommu-
nikációs szakembere –, tavaly a ke-
reskedelem és marketing szakra be-
iratkozottak 54 százaléka fi atal, 25 év 
alatti volt, míg a vidékfejlesztési ag-
rármérnöki szakra beiratkozottak 58 
százaléka idősebb, azaz 25 év fölötti 
volt, a könnyűipari mérnöki szakon 
pedig ez az arány 74 százalék volt. Az 
arányok egyébként évről évre ismét-
lődnek, jellemzően a kereskedelmi 
szakra jelentkeznek a frissen végzet-
tek, míg a mérnöki szakokra azok, 
akik több éve érettségiztek, szakma-
váltás előtt állnak, vagy szükségük 
van a felsőfokú végzettségre. A fo-
lyamatosan zajló online beiratkozás 
mellett nyáron két időpontban sze-
mélyesen is be lehet iratkozni: július 
6. és 22. között, valamint augusztus 
31. és szeptember 10. között fogadják 
az érdeklődőket az egyetemi központ 
Kőkereszt téri épületében.

Elmaradt a SZÉK megszokott 
ünnepélyes diplomaosztója a ko-
ronavírus-járvány miatt. Az egye-
temi központnál eddig három 
szakon negyven hallgató végzett 
– és védte meg sikeresen állam-
vizsga-dolgozatát –, a könnyűipari 
mérnöki szak diákjainak még hát-
ravan a záróvizsgájuk.

A székelyudvarhelyi központ három szakon 
hirdet felvételit a következő tanévre
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• Több mint tízezer 
őshonos szürkehar-
csa-ivadékot engedtek 
szabadon a Nagy-Kü-
küllőben a Nagy-Kükül-
lő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület tagjai, 
akik a ritkuló populáci-
ót szeretnék gyarapíta-
ni. Még ideális esetben 
is csak az egyedek 
kevesebb mint fele éri 
el a kifejlett kort.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Nagyjából 11 ezer szürkeharcsa-iva-
dékot vásároltunk a homoródszentpá-
li halastónál, ezeket engedjük szaba-

don a Nagy-Küküllő Székelyudvarhely 
és Fenyéd közötti szakaszán” – fejtette 
ki lapunknak a helyszínen Mărmu-
reanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület 
igazgatója. Mint mondta, céljuk az, 
hogy pótolják a folyó ritkuló, őshonos 
halfaunáját.

A megáradt folyóban

Noha a megáradt folyó nem a legide-
álisabb helyszín a telepítéshez, erre 
most volt lehetősége az egyesület-
nek, így kihasználták – magyarázta 
az igazgató. Rámutatott, az ivadéko-
kat több helyszínen engedik szaba-
don, mindannyiszor vigyázva arra, 
hogy csendesebb, öblösebb folyósza-
kaszt válasszanak.

A halak jó részét a Nagy-Küküllő 
lentebbi szakaszára sodorja az ár, de 
ez nem probléma, hiszen maguktól is 
oda vándorolnának, mivel nem ked-
velik a magasabban lévő, gyors sod-
rású, sekélyebb vizeket. Ettől függet-
lenül néhány egyed itt is megmarad.

Az életben maradási esélyekről

Gothárd Ferenc Alpár halőr a Szé-
kelyhonnak elmondta, hogy ideális 

esetben a szabadon engedett ivadé-
koknak a harminc százaléka marad 
életben, de az is jó arány, hiszen 
például a pisztrángnál csupán öt 

százalékkal számolnak. A szabadon 
engedett harcsáknak meg kell szok-
niuk az új helyszínt és meg kell ta-
nulniuk vadászni – kisebb korukban 
– apró rovarokra, illetve más fajok 
ivadékaira. Veszélyt jelentenek rájuk 
ugyanakkor más ragadozó, 
illetve mindenevő halak is, 
elsősorban a domolykó, va-
lamint a sügér és a csuka. 
Ezenkívül a kannibalizmus 
sem ritka a harcsáknál.

A szabadon engedett 
egyedek egy év alatt elérhe-
tik a húszcentis nagyságot, 
második évben pedig harminc-
centisnél nagyobbra növekedhetnek. 
Utóbbi esetben biztosan életben ma-
radnak a Nagy-Küküllőben – jegyez-
te meg Gothárd Ferenc Alpár.

Kis harcsák új otthonává vált a Nagy-Küküllő

Az egyesület tagjai a megáradt folyóba voltak 
kénytelenek telepíteni az ivadékokat
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