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Művészeti képzés 
a Sapientián

H iánypótló, magyar nyelvű kép-
zőművészeti egyetemi képzés 

indul ősztől Sepsiszentgyörgyön: 
a Sapientia EMTE és Pécsi Tudo-
mányegyetem együttműködésével 
festőművészet és szobrászművészet 
szakokon. Dr. Szenkovics Dezső, a 
Sapientia EMTE Kolozsvári Karának 
dékánja tegnap online sajtótájékoz-
tatón elmondta, a művészeti ágaza-
tokban sem a zene, sem a képzőmű-
vészet terén nincs még lehetőség az 
országban magyar nyelven felsőfokú 
tanulmányokat folytatni. Ezért „tárt 
karokkal” fogadták a Pécsi Tudo-
mányegyetem képviselőit, akik több 
mint egy évvel ezelőtt jöttek a javas-
lattal, hogy lehető leggyorsabban 
két művészeti képzés honosodjon 
meg a határon túl. „Hiánypótló a 
sepsiszentgyörgyi képzés, beillik a 
Sapientia küldetésébe. Bizton állít-
hatjuk, a képzés az ősztől elindul” 
– mondta Szenkovics. Székelyföldi 
fi atalok vettek részt a Pécsi Tudo-
mányegyetem művészeti képzésén, 
akkor szembesült azzal, hogy Ro-
mániában nem tudnak anyanyelvü-
kön tanulni – idézte fel dr. Lengyel 
Péter, a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának dékánja. Amint 
a kétlépcsős akkreditációs folyamat 
lezárul, átadják a képzést a Sapien-
tiának, hiszen nem a pécsi oktatás 
klónját telepítik át, hanem önálló 
szellemiségű művészeti iskolát 
hoznak létre Erdélyben. Pécsi okta-
tók is utaznak Sepsiszentgyörgyre, 
de alapvetően erdélyi művészeket 
vonnak be. Sepsiszentgyörgyön 
épül a Sapientia új egyetemi kam-
pusza, még a tervezés fázisában 
van, így nem csak a sport és az 
agrár, hanem a művészeti képzés is 
bekerül a tervbe. Július 21-én kez-
dődik a felvételi, mivel a romániai 
eljárás szerint hirdették meg az 
időpontot.  (Bíró Blanka)

LÉTREJÖHET A VÁROSHÁZA ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ MEGA EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Egyesítik a nagyváradi kórházakat

Újabb egyesülés. A múzeumokon kívül a kórházakat is összevonja a Bihar megyei és a váradi önkormányzat

A hatékonyság növelését, az 
adminisztrációval járó kiadá-
sok csökkenését, és nagyjából 
2 millió eurós többletbevételt 
remélnek a nagyváradi városi és 
megyei kórház egyesítésétől a 
hatóságok. A tegnapi bejelentés 
szerint szeptemberre zárulhat 
le a fúzió, amelyre az egészség-
ügyi miniszter már elvi bele-
egyezését adta.

 » BÁLINT ESZTER

E gyesítik a nagyváradi Gavril Cur-
teanu Városi Kórházat és a sür-
gősségi megyei kórházat – je-

lentette be tegnap Ilie Bolojan Bihar 
megyei tanácselnökkel közösen tar-
tott sajtótájékoztatóján Florin Birta 
polgármester. „Növelni akarjuk a 
szolgáltatások minőségét Nagyvá-
radon és Bihar megyében” – érvelt 
az elöljáró. Jelezte egyúttal, hogy az 
egészségügyi intézmények fúziójá-
ról szóló határozattervezet szerepel 
is a városi képviselő-testület aznapi 
ülésének napirendjén. Birta közölte: 
a tervre még az egészségügyi minisz-
tériumnak is rá kell bólintania, Ioana 
Mihăilă tárcavezető – aki egyébként 
szintén nagyváradi – azonban már 
jelezte, támogatja az elképzelést.

A városháza jogászai által kidol-
gozott tervezet szerint a két kórház 
egyesítése nyomán egy helyi érde-
keltségű, tehát a városi önkormány-
zat hatáskörébe tartozó egészségügyi 
intézmény jön létre. Arra a kérdésre, 
hogy ki áll majd ennek az élén, a 
polgármester az újságírók többszöri 

kérdésére sem volt hajlandó vála-
szolni. Azt mondta, erre várhatóan 
csak szeptember elseje környékén 
derül fény, sok még a teendő, várha-
tóan ugyanis csak akkorra jön létre a 
tervezett struktúra. Első körben meg-
határozott időre menedzsert bíznak 
majd meg a kórház ügyeinek intézé-
sével, majd kiírják a versenyvizsgát 
– hangzott el. 

Mint ismeretes, a koronavírus-vi-
lágjárvány begyűrűzése után a városi 
kórház akkori vezetőjét, Gheorghe 
Carpot bízták meg a két egészségügyi 
intézmény tevékenységének a koor-
dinálásával, a városiban alakították 
ki a Covid-kórházat, és a megyei 
kórház volt a „vírusmentes” övezet. 
Erre utalva Florin Birta tegnap le-
szögezte, „az elmúlt év tapasztalata 
megmutatta, hogy a váradi és Bihar 
megyei egészségügyi rendszer egysé-
ges vezetése nagyobb hatékonyságot 

és jobb eredményeket jelent”. Érvelt 
ugyanakkor azzal is, hogy a gazda-
sági, jogi, könyvelési, beszerzési, 
illetve a pályázatokkal foglalkozó 
irodák egyesítése révén pénzt lehet 
spórolni.

A polgármester elmondása sze-
rint az is a fúzió mellett szól, hogy 
ezáltal változna  az egészségügyi in-
tézmény besorolása, és jelentősen, 
évi nagyjából 2 millió euróval nő-
nének az egészségbiztosító pénztár 
által juttatott összegek.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, nem ez az első intézményösz-
szevonás a Körös-parti városban, 
zajlik már a megyei önkormányzat 
fennhatósága alá tartozó Körösvi-
déki Múzeum és a városi múzeum 
egyesítése, illetve felmerült az is, 
hogy egyetlen megaintézménybe 
vonják össze a váradi színházak 
társulatait és a fi lharmóniát.

 » A polgármes-
ter elmondása 
szerint az is 
a fúzió mel-
lett szól, hogy 
ezáltal változna  
az egészség-
ügyi intézmény 
besorolása, és 
jelentősen, évi 
nagyjából 2 mil-
lió euróval nőné-
nek az egészség-
biztosító pénztár 
által juttatott 
összegek.
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Jobb eredményeket értek el a ro-
mániai magyar diákok az országos 

átlaghoz képest az idei képesség-
vizsgán – derül ki a bukaresti okta-
tási minisztérium által szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott adatokból. A 
tanügyi tárca tegnap hozta nyilvá-
nosságra a nyolcadikosok országos 
értékelésének – óvások előtti – ered-
ményeit. Országos szinten a 131 179 
beiratkozó 93,9 százaléka, azaz 123 
122 diák vett részt a képességfelmérő 

vizsgán, a 7 168 magyar jelentkező 
közül pedig 6 694 gyereknek számol-
tak médiát, ami 93,38 százalékot tesz 
ki. Területi lebontásban a legtöbb ma-
gyar diák Hargita megyében iratko-
zott be, számuk 2254, a legkevesebb 
vizsgázó – szám szerint 3 – pedig 
Bukarestben volt. Országos szinten 
a nyolcadikos vizsgázók 76,8 száza-
léka, ugyanakkor a magyar nyelven 
tanuló nyolcadikosok 77,09 százalé-
ka ért el 5-ös vagy 5-ös feletti átlagot. 
2018-ban 6,17, 2019-ben 2,39, 2020-
ban 2,43 százalékos lemaradásuk volt 

a magyar diákoknak az országos át-
laghoz képest, idén viszont 0,29 szá-
zalékkal jobb eredményt produkáltak 
a magyar nyolcadikosok az országos 
átlaghoz képest.

Magyar nyelv és irodalomból 95,83 
százalékos az ötös feletti jegyet elérő 
diákok aránya, ez 3,44 százalékkal 
jobb, mint a tavalyi 92,39 százalékos 
arány. Országos szinten román nyelv 
és irodalomból a diákok 83,9 százalé-
ka írta meg az ötöst, ez a magyar di-
ákok 55,85 százalékának sikerült. Ez 
a tavalyi 61,1 százalékhoz képest 5,25 

százalékkal kevesebbet jelent. Mate-
matikából országos szinten 67,4 szá-
zalék érte el az ötöst, a magyar diákok 
közül 66,96 százalék. A tavalyi 68,44 
százalékhoz mérve ez 1,48 százalé-
kos visszaesést jelent. Bár szín tízes 
magyar nyolcadikos diák nincs (ez 
országszerte 120 diáknak sikerült), 
román nyelv és irodalomból 4 (az or-
szágos 467-ből), matematikából 30 (az 
országos 1439-ből), magyar nyelv és 
irodalomból pedig 92 diák érdemelt ki 
10-es osztályzatot. Az adatok az óvás 
előtti eredményeket tükrözik.

Jobban teljesítettek a magyar nyolcadikosok a képességvizsgán
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szinten a nyolca-
dikos vizsgázók 
76,8 százaléka, 
ugyanakkor a 
magyar nyelven 
tanuló nyolca-
dikosok 77,09 
százaléka ért el 
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feletti átlagot. 




