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H I R D E T É S

Ősszel is csábít
a Babeș–Bolyai

Szeptember 7-én kezdődik a 
második felvételi ülésszak a 

kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetemen az érettségizők 
számára, valamint a mesteri 
programokra felvételiző alap-
képzést végzett hallgatóknak. A 
felsőoktatási intézet tájékoztatása 
szerint az őszi felvételi üléssza-
kon új szakokra lehet jelentkezni 
mind alapképzésen, mind mesteri 
szinten. Nagy érdeklődésre számot 
tartó programok az új, román, ma-
gyar és német tannyelvű didakti-
kai mesteri képzések, amelyeknek 
célközönsége azok az alapképzést 
végzett hallgatók, akik didaktikai 
karrier felé irányulnak, valamint 
a közoktatásban dolgozó tanerők. 
A 2020 júliusában megszervezett 
felvételi során mintegy 24 ezren 
iratkoztak be a BBTE-re, így 
szeptemberre kevesebb mint 500 
államilag támogatott hely maradt 
fenn alapképzésen, 650 pedig a 
mesteri programokon. Az ingye-
nes helyek mellett az érdeklődők 
közel 5200 tandíjköteles helyre 
jelentkezhetnek nappali alapkép-
zésen, a csökkentett látogatású 
oktatás keretében pedig 100-an. 
„Várjuk az új hallgatókat, akik 
belépnek az ország legnagyobb, 
mintegy 50 ezre főt számláló aka-
démiai közösségébe, a legrégebbi 
– 1581-ig visszavezethető – akadé-
miai hagyománnyal rendelkező 
egyetemre” – nyilatkozta Daniel 
David rektor.  (Krónika)

EGYRE TÖBB MEDVE CSATANGOL SZÉKELYUDVARHELYEN – ARATÁS UTÁN MÉG NAGYOBB LEHET A BEJÁRÁS

Áthelyezhetik a nagyvadakat
Jelenleg hét medve okoz 
sűrűn károkat Székelyudvar-
helyen, de ennél jóval több 
példányt lehet látni a város-
ban kószálni. A vadásztár-
sulat áthelyezési engedélyt 
kért két nagyvadra, az egyik 
bocsot már el is szállították.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Ö sszesen hét medve garáz-
dálkodott az elmúlt idő-
szakban Székelyudvarhe-

lyen, a Csalóka lakóparkban, a 
II. Rákóczi Ferenc utcában, és a 
város Boldogfalva felőli részén is 
kárt okoztak – sorolta Mărmurea-
nu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesü-
let vezetője. „Persze ennél jóval 
több nagyvad él a város környé-
kén, szerintem több mint tizenöt. 
E tekintetben veszélyes zónának 
minősül Szejkefürdő, Szombat-
falva és Kadicsfalva környéke is” 
– magyarázta a szakember. Mint 
mondta, most még kevesebb a 
kár a településen belül, hiszen a 
medvék főleg a gabonatáblákban 
és a gyümölcsösökben lakmá-
roznak, de ha lejár az aratás, és 
a gyümölcsök is elfogynak, ak-

kor valószínűleg még súlyosabb 
lesz a gond. Az egyesület két, 
problémás medvére vonatkozó 
áthelyezési kérelmet nyújtott be 
az elmúlt időszakban a környe-
zetvédelmi minisztériumhoz. 
Ezek mindegyikét jóváhagyták, 
így egy hároméves bocsot már be 
is fogtak a vadászok, és a telepü-
léstől távolabb visszaengedték a 
vadonba. Ennek a példánynak 
a testvérét igyekeznek elkapni 
jelenleg speciális csapdájukkal. 
Udvarhelyszéken kilövési enge-

délyt is jóváhagytak arra a nagy-
vadra, amely nyár elején támadt 
emberre a Cekend-tetőn. A med-
vét azóta ártalmatlanították a 
vadászok. Mărmureanu-Bíró Leo-
nárd rámutatott, sokan már nem 
jelentik, ha medvét láttak, vagy 
nagyvad okozott károkat a portá-
jukon, ám ez nem helyes, hiszen 
ebben az esetben az egyesület 
nem kérhet kilövési vagy áthe-
lyezési engedélyt, és a probléma 
nem szűnik meg. „Ha nincsenek 
hivatalosan dokumentált károk, 

akkor sem kilövési, sem pedig 
áthelyezési engedélyt nem kér-
hetünk a környezetvédelmi mi-
nisztériumtól. Ebben az esetben 
nincs más lehetőség, maximum 
a levegőbe lövöldözve riogathat-
juk az emberlakta területre téve-
dő nagyvadat, sokszor ugyanazt 
több alkalommal. Szívesen segí-
tünk a lakóknak, de nem kelle-
mes napi szinten éjszaka arra éb-
redni, hogy terepre kell mennünk 
elkergetni egy medvét” – mondta 
az igazgató.
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Medvebocsok Udvarhelyen. Az egyik vadat már elszállította a vadásztársulat




