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A gazdák már nem jelentik be a 
vadkárokat, még a tavalyi kártérí-

téseket sem fi zette ki az állam, a szak-
minisztérium látszatmegoldásként vil-
lanypásztor-pályázatot indítana, pedig 
a felborult egyensúlyt csak vadgazdál-
kodással lehet helyreállítani – mondja 
a medveprobléma kérdéséről Benke 
József, a Zetelaki Területtulajdonosi 
Társulás elnöke. A tömörülés kezde-
ményezéséhez – amelyben bűnügyi 
keresetet nyújtottak be a környezetvé-
delmi tárca vezetője és egyik államtit-
kára ellen a legfőbb ügyészségre – már 
több területtulajdonosi társulás csat-
lakozott, de választ még nem kaptak 
előterjesztésükre.

Az Országos Vadászegyesülettől ka-
pott értesülése szerint az ügyészség 
már megkereste a környezetvédelmi 
minisztériumot az ügyben, de a Zete-
laki Területtulajdonosi Társulás még 
nem kapott választ az állami szervtől 
az előterjesztett bűnügyi keresetére 
– tudtuk meg Benke Józseft ől, a terü-

lettulajdonosi társulás elnökétől, akik 
egyben a Zetelaka és Társai Vadásztár-
saság igazgatója is. A 44 udvarhelyszé-
ki közbirtokosságot tömörítő terület-
tulajdonosi társulás azért nyújtott be 
bűnügyi keresetet a környezetvédelmi 
miniszter és a tárca egyik államtitkára 
ellen, mert a hatályos törvény ellenére 
a szakminisztérium nem hagyta jóvá 
a május 15-ikei határidőig a prevenci-
ós célú medvekilövési kvótát. Amint 
arról Benke József beszámolt, időköz-
ben több területtulajdonosi társulás is 
csatlakozott kezdeményezésükhöz – ő 
legalább három, Hargita, Kovászna és 
Vrancea megyei tömörülésről tud –, 
a pontos számukat azonban nem is-
meri, ugyanis a társulások a bűnügyi 
kereseteket mind önállóan nyújtják 
be, és nem mindegyikük értesíti erről 
a többi tömörülést.

Villanypásztorokkal 
védenék a gazdaságokat
A szakminisztérium eközben valós 
megoldás helyett szemfényvesztő lát-
szatintézkedésekkel kívánja rendezni 

a medveproblémákat – véli Benke Jó-
zsef. Példaként a tárca által múlt szer-
dán közvitára bocsátott új programot 
hozta fel, amelyben villanypásztorok 
beszerzésére nyújtana fi nanszírozást 
a minisztérium 1,5 millió lej összérték-
ben, pályázatonként legfeljebb 2000 
lejes értékhatárig. Ez 750 gazdaság 
villanypásztorral történő bekerítésé-
re lenne elegendő, ami nagyon ke-
vés, még a Hargita megyei igényeket 
sem fedezné – véli a területtulajdo-
nosi társulás elnöke a tervezett költ-
ségvetésről és programról, amelynek 
a közvitája ma ér véget. A kisebb 
gazdaságok esetében enyhíthetnék a 
problémát a villanypásztorok, a nagy 
gazdaságokat azonban nem is lehet 
körbekeríteni, tehát csak infrastruk-
turális eszközökkel nem lehet megol-
dani ezt a problémát – fűzte hozzá. 
Példaként Tusnádfürdőt hozta fel, 
ahol nagyon sok villanypásztort te-
lepítettek, de emiatt beszűkültek a 
medvék által használt csapások, és 
az anyamedvék folyton egymásnak 
estek, majd a medvék egy része át-

vándorolt Bálványos környékére, így 
ott ugrott meg a nagyvad által oko-
zott károk száma.

Nő a károk összértéke
„A medve egy regenerálható termé-
szeti erőforrás. A vadászat az egyet-
len módja az egyensúly helyreállítá-
sának” – magyarázta Benke József. 
Az évek óta fennálló probléma meg-
oldásától azonban továbbra is távol 
áll az ország, ugyanis amint arról 
vadásztársasági igazgatóként beszá-
molt, egyre több a vadkár, ráadásul 
az állam még a tavalyi kártérítéseket 
sem fi zette ki a károsult gazdáknak, 
ezért ők már nem jelentik a károkat: 
„megunták a bürokratikus eljárást, 
nem készíttetnek hivatalos kárfel-
mérést”. Három évvel ezelőtt még 
félmillió euró alatt volt a károk ér-
téke országosan, egy évvel később 
felment ez az érték 700 ezer euróra, 
tavaly már 1,5 millió euró volt, és 
idén az év első négy hónapjában már 
elérte a félmillió eurót – vázolta fel a 
növekedést a szakember.

Nincs előrelépés medveügyben, már a károkat sem jelentik

 » „A medve 
egy regenerál-
ható természeti 
erőforrás. A va-
dászat az egyet-
len módja az 
egyensúly hely-
reállításának” 
– magyarázta 
Benke József. Az 
évek óta fennálló 
probléma megol-
dásától azonban 
továbbra is távol 
áll az ország.

Több tanévkezdési forgató-
könyvvel számol a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem. Daniel David rektor szerint 
ha hibrid oktatást kell bevezet-
niük, csak az elsőéves és a vég-
zős egyetemi hallgatók járnának 
be az egyetemre, azaz csak 
velük zajlana részben hagyomá-
nyos formában az oktatás, míg a 
többi évfolyam otthonról, online 
formában venne részt az órákon.

 » PAP MELINDA

K evés a valószínűsége annak, 
hogy hagyományos formában 
kezdődjön az új tanév a kolozs-

vári Babeș–Bolyai Tudományegyete-
men – véli a felsőoktatási intézmény 
rektora. Daniel David úgy nyilatko-
zott, hogy az egyetem több forgató-
könyvvel is számol az októberben 
kezdődő 2020–2021-es tanévre, így a 
fi zikai jelenlétet követelő hagyomá-
nyos oktatási forma lehetőségével 
is. Ám a rektor szerint ennek kicsi 
a valószínűsége, nagyobb esélyt lát 
egy másik változatra, miszerint az 
oktatás az idei tanév befejezéséhez 
hasonlóan online zajlik majd, de el-
mondása szerint egy hibrid oktatási 
lehetőséggel is számolnak. 

Szűkíthetik az egyetemre 
bejárók körét
Eszerint – magyarázta a nagy múl-
tú felsőoktatási intézmény veze-
tője az Agerpres hírügynökségnek 
– csak az elsőéves és a végzős 
egyetemi hallgatók térnének majd 
vissza Kolozsvárra, azaz csak ve-
lük zajlana részben hagyományos 
formában az oktatás, míg a többi 
évfolyam otthonról, online formá-
ban venne részt az órákon. A gó-

lyáknak és végzősöknek is csupán 
a szemináriumokon és a laborgya-
korlatokon kellene személyesen 
megjelenniük, az előadások is on-
line történnének, ugyanis a rektor 
szerint járványügyi szempontból 
elfogadhatatlan, hogy 100–200 
fi atalt összezsúfoljanak egy amfi -
teátrumba. Daniel David tovább 
szűkítette a kört: az említett évfo-
lyamok hallgatóinak sem kellene 
minden karról személyesen részt 
venniük a szemináriumokon, csak 
hivatási szakirányú, azaz a gyakor-
lati szakmák tanulói és a művésze-
tis hallgatók számára lenne kötele-
ző a fi zikai jelenlét. 

Rámutatott: annak, hogy visszajön-
nek-e Kolozsvárra ősszel az egyete-
misták,  vagy sem, társadalmi és 
gazdasági következményei is vannak, 
éppen ezért a hagyományos oktatást 
feltételező forgatókönyv érvényesülé-

sében reménykednek. Ebben az eset-
ben 3000–4000 egyetemi hallgatóval 
több érkezne október elején a kincses 
városba, mint tavaly, ugyanis az idei 
felvételin ennyivel többen nyertek 
felvételt. „A másik forgatókönyv, 
amit egyáltalán nem szeretnénk, ha 
a kormány arra kötelezne, hogy a tel-
jes oktatási folyamat online módon 
történjen” – fogalmazott a rektor. Aki 
inkább a hibrid változat érvényesí-
tését tartaná észszerűnek. Eszerint 
az olyan gyakorlati oktatást, kísér-
letezést feltételező szakokon, mint a 
biológia, kémia, fi zika és egyéb ter-
mészettudományi ágak, valamint a 
színművészeti, sport és egyes teológi-
ai szakok bizonyos tárgyakat illetően 
hagyományos oktatást feltételezné-
nek. Igaz, csak az elsőéves hallgatók 
és a végzősök esetében, és ők is csak 
a szemináriumok és labormunka ide-
jére látogatnák az egyetemet.

TÖBB LEHETSÉGES TANÉVKEZDÉSI FORMÁVAL SZÁMOL A KOLOZSVÁRI BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM A JÁRVÁNYHELYZETBEN 

Hibrid oktatási terv gólyákkal és végzősökkel

Régi, szép idők. A BBTE rektora szerint kevés az esély arra, hogy hagyományos formában kezdjenek
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Kevés az esélye 
a hagyományos évkezdésnek
Daniel David indoklása szerint 
az alapképzésen, illetve magisz-
teri képzésen utolsó évben lévő 
hallgatóknak meg akarják adni a 
lehetőséget, hogy kutathassanak 
az államvizsga-dolgozatukhoz, 
disszertációjukhoz. Akárcsak a 
doktori képzésben résztvevőknek, 
akiknek szintén hagyományos 
formában zajlana az oktatás, de a 
rektor szerint ez a kategória nem 
számottevő. „Persze, ez csak egy 
terv. Kikérjük a közösségünk és 
az oktatási miniszter véleményét 
is. Nagyon kicsi a valószínűsége, 
hogy visszatérjünk a hagyomá-
nyos oktatási formához. Szeret-
nénk, de nem hiszem, hogy erre 
sor kerül” – fogalmazott a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem rekto-
ra. Rámutatott, az, hogy milyen 
formában történik majd ősztől az 
egyetemi oktatás, az egész közös-
séget érinti, hiszen Kolozsváron az 
egyetemisták a lakosság 15 száza-
lékát adják, míg Bukarestben ez az 
arány csak 5 százalék.

A kincses városban, mint isme-
retes, elsősorban az ingatlanpi-
acra van nagy hatással az egyete-
misták jelenléte, hiszen a tavaszi 
távozásuk óta a bérlemények jó 
része üresen áll. Ráadásul mivel 
a külföldi turisták is elmaradoz-
tak, az eddig Airbnb rendszerben 
kiadott, szépen felújított lakások 
is kikerültek a piacra. Az ingatlan-
ügynökök szerint az, hogy ősztől 
lesz-e hagyományos egyetemi ok-
tatás, vagy sem, az ingatlanpiacra 
is hatással lehet, ugyanis – mivel 
a kincses városban sokan befek-
tetési céllal, bérbeadási szándék-
kal vettek lakást – a bérlemények 
árának alakulása az eladó lakások 
árára és így a teljes kolozsvári in-
gatlanpiacra hat.

 » Annak, hogy 
visszajönnek-e 
Kolozsvárra 
ősszel az egye-
temisták, vagy 
sem, társadalmi 
és gazdasági 
következményei 
is vannak, éppen 
ezért a hagyo-
mányos oktatást 
feltételező forga-
tókönyv érvé-
nyesülésében 
reménykednek.




