
Székelyudvarhelyen is lenne rá igény 

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Gimnáziumban idén két szak 
indult el, a vokacionális tanító- és óvóképző, akárcsak Marosvásárhelyen, 
amely itt is feltelt már az első körben, illetve az angol kétnyelvű – termé-
szettudomány szak, mindkét osztály 28 hellyel indul. Volt szó idén arról, 
hogy elindulhatna a kisdedóvóképzés Székelyudvarhelyen is, és bár igény 
volna rá, végül nem lett belőle semmi, mert ahhoz egy plusz osztályt kel-
lett volna biztosítsanak az iskolának, és ez nem történt meg – tájékoztatta 
a Székelyhont az iskola titkársága.
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A vadonban maradtak a medvék
Bevált az udvarhelyszéki vadásztársulás módszere
• Életben maradtak, 
ugyanakkor kerülik 
a településeket a 
Nagy-Küküllő Va-
dász- és Sporthorgász 
Egyesület által Szé-
kelyudvarhelyen be-
fogott, majd máshol 
szabadon engedett 
medvék. Más térsé-
gekben vagy nem vé-
geztek hasonló áthe-
lyezést, vagy távolabb 
vitték a nagyvadakat, 
így nem tudnak továb-
bi sorsukról.

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

Ö sszesen két 2–3 év közöt-
ti medvét fogtak be Szé-
kelyudvarhelyen idén a 

Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület munkatársai, akik 
a településektől távolabb engedték 
szabadon az egyedeket, természe-
tesen vadászterületükön belül ma-
radva. Mărmureanu-Bíró Leonárd 

rámutatott, mindkét vad sorsát fi -
gyelemmel követték, és úgy tűnik, 
hogy visszailleszkedtek a vadonba, 
valamint kerülték az emberek közel-
ségét. „Rendszeresen látjuk az étel-
szóróinknál a szabadon engedett 
vadakat, és úgy tűnik, jól érzik ma-
gukat. A Szombatfalván legutóbb 
befogott sérült medvének például 
szépen gyógyul a lába” – magyaráz-
ta a szakember.

Hatásos a stresszelés

A vadászok hangos zajokkal stresz-
szelték a medvéket befogásuk 

után, ami Kanadában is bevett 
módszernek számít, valószínű-
leg ennek köszönhető, hogy azok 
távol maradtak a településektől 
és messze elkerülik az embereket 
– közölte Mărmureanu-Bíró. „Az 
így stresszelt fiatal medvék hamar 
megtanulják, hogy kerülni kell az 
embereket, ugyanakkor ez a mód-
szer a felnőtt egyedeknél még ha-
tásosabb” – fogalmazott. Arra is 
kitért, hogy a nagyvadak elfogása 
fajtársaikra is hatással lehetett, 
mivel a kérdéses helyszíneken – 
Cserehát, Szombatfalva –, azóta 
nem láttak medvéket.

Ugyanakkor hangsúlyozta, a 
medvepopuláció nagyon túl van 
szaporodva, így még ha be is vált a 
módszer, elkerülhetetlenek a kilövé-
sek a problémás egyedek esetében. 
Hosszú távon ugyanis megoldha-
tatlanok a folyamatos áthelyezések, 
főleg hogy a legtöbb társulatnak az 
övékénél lényegesen kisebb vadász-
területe van, máshova pedig komp-
likáltabb elszállítani az állatokat. 

Azt is megjegyezte, hogy jelenleg 
napi szinten több medvekárhoz is ki 
kell menjenek helyszínelni a munka-
társaik, ám most érnek be a termé-
nyek, így a helyzet csak fokozódni fog.

Nincs információ

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársu-
lás igazgatója lapunknak elmondta, 
hogy korábban lett volna lehetőségük 
egy anyamedve és három bocsának 
áthelyezésére – amelyek Csíkszere-
dában okoztak problémákat –, ám 
mire beszerezték a szükséges enge-
délyeket, a vadak is eltávolodtak a 
településtől, így nem volt értelme 
beavatkozni. Éppen ezért nincsenek 
tapasztalataik ez ügyben. 

Tusnádfürdőn szintén nagy prob-
lémákat okoznak a medvék, ezért 
Albert Tibor polgármestertől érdek-
lődtünk, hogy voltak-e sikeres med-
veáthelyezések községükben. Mint 
mondta, a korábbi években volt rá 
példa, hogy elszállítottak tőlük 
néhány nagyvadat, de azok a 
Fogarasi-havasokba kerül-
tek, így nem tudni, hogy a 
későbbiekben közelítettek-e 
meg településeket. Jelenleg 
is van engedélyük egy medve 
elszállítására, ám a probléma 
az, hogy nincs hova vinni az állatot, 
mivel még a vadasparkoknál sem fo-
gadják. A polgármester, aki nemrég 
az államelnöktől kért segítséget a vá-
rosuk területén garázdálkodó nagy-
vadak miatt, kijelentette, szerinte 
rezervátumokat kellene létrehozni 
és oda szállítani a problémás egye-
deket, vagy ha nincs más lehetőség, 
akkor kilövési keretek jóváhagyásá-
val kell gyéríteni a populációt.

H A J N A L  C S I L L A

I dén három magyar tannyelvű 
szak indul a Mihai Eminescu Pe-

dagógiai Főgimnáziumban, a taní-
tó- és óvóképző, amely már betelt, a 
kisdedóvóképző, amire még várják 
a jelentkezőket, és van egy elméleti 
szakirány is, ahova számítógépes 

elosztással kerülnek be a di-
ákok, ez a társadalomtudo-
mány-intenzív német szak. 
Az első kettőnél helyileg 
rendezik a felvételit, nem a 
számítógép „osztja be” őket 

– tájékoztatott a részletekről 
Szilágyi András igazgatóhelyettes. 

Mind a kisdedóvóképző, mind pe-
dig a tanító- és óvóképző szak elvég-
zése után olyan oklevelet kapnak a 

diákok, amellyel munkába állhatnak. 
Nagy előnye tehát, hogy nem szüksé-
ges egyetemet végezni ehhez, de ha 
valaki bármilyen egyetemet is elvégez 
ezután, akkor ez tanári rangra emeli 
a gimnáziumi diplomáját, és ezáltal 
magasabb fi zetése lesz, ha marad a ta-
nítói vagy óvónői pályán, és egyenér-
tékű lesz azzal az oklevéllel, amelyet 
az kap, aki elvégezte az egyetemen a 
hároméves tanítóképző szakot – ma-
gyarázta a pedagógiai főgimnázium 
előnyeit az igazgatóhelyettes. 

Kisdedóvókra a bölcsődékben van 
leginkább szükség, ám mivel ezek az 
intézmények jelenleg az egészség-
ügyi minisztériumhoz tartoznak, 
három asszisztens és csupán egy 
kisdedóvó dolgozik egy-egy csoport-
tal, de megvan már a törvénykezés, 
amely kimondja, hogy a bölcsődék 
átkerülnek a tanügyminisztérium-

hoz. Ebben az esetben a beosztás is 
változna – több lesz a kisdedóvó, és 
kevesebb az asszisztens. Ugyanaz 
marad a kisdedóvók feladatköre, 
csak több lesz a munkahely szá-
mukra – fejtette ki az intézmény ma-
gyar vezetője. A képzés során nyert 
szakoklevél lehetőséget biztosít a 
bölcsődéken kívül, óvodában, ját-
szóházakban való elhelyezkedésre is 
szakképzett munkaerőként.

A járványperiódus bekavart

Öt évvel ezelőtt indították el először a 
kisdedóvóképzőt, tavaly szabadidő- 
szervező szakra lehetett jelentkezni, 
ők a délutáni oktatásban kapnak ké-

pesítést, de a tanügyben nincs ilyen 
munkakör, ennek ellenére népszerű 
volt ez a szak – fejti ki Szilágyi And-
rás. „A tanügyminisztérium kérésére 
azonban ezt megváltoztattuk, hogy 
ha a bölcsődék átkerülnek az oktatási 

minisztériumhoz, akkor legyen szak-
képzett tanerő” – teszi hozzá az iskola 
igazgatóhelyettese. Úgy véli, eddig 
azért nem teltek fel a helyek, mert a 
járványügyi helyzetben nem tudták 
ezt népszerűsíteni, illetve megvál-
toztatták a bejutási kritériumokat 
is. Jelenleg 13 diákot vettek fel, és 15 
szabad hely van még, de legkevesebb 
15 gyerekkel speciális jóváhagyással 
már elindulhat a szak – tájékoztatott 
Szilágyi András.

A felvételi második fordulójában 
a szabadon maradt helyekre azon di-
ákok jelentkezését várják, akik nem 
jutottak be sehova vagy elégedetle-
nek a számítógépes elosztás ered-
ményével. A részletekről érdeklődni 
lehet az iskola titkárságán személye-
sen, illetve a következő telefonszá-
mokon: 0741-185452, 0745-929601.

Jól van, de kerüli az embereket 
a Szombatfalván befogott fiatal 
medve

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A gyakorlati képzés szerves része a tantervnek 
▴  F O R R Á S :  A  M I H A I  E M I N E S C U  P E D A G Ó G I A I  F Ő G I M N Á Z I U M  A R C H Í V U M A

Kisdedóvókra várva: egyre nagyobb szükség lesz a szakképzett munkaerőre
• Kisdedóvóképző szakot indított idén a marosvásárhelyi 
Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium, ami újdonság-
nak számít, hiszen utoljára öt évvel ezelőtt iratkozhattak 
ilyen szakra a frissen végzett magyar nyolcadikosok. A 
szak azért is kiemelten fontos, mert már elkészült a tör-
vénykezés, amely kimondja, hogy a bölcsődék átkerülhet-
nek az oktatási minisztériumhoz, így sokkal több szakkép-
zett kisdedóvóra lesz szükség országszerte.




