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Körkép
társadalom

Angliában jegyezték fel, talán igaz a történet, hogy há-
zat vásárolt a jó brit, méghozzá egy szép régi patinás házat. 
Az oldalfalakat gyönyörű kazettás tölgyfa falburkolat fedte, 
rajta művészi faragványokkal. A precízen megmunkált dom-
borművek hatalmas művészi értéket képviseltek, bárki ugrált 
volna az örömtől az öreg Albionban, ha ilyen gyönyörű bel-
sőépítészeti remekművek kerülnek a birtokába, ám emberünk 
saját korának igazi fia volt, és az akkoriban divatos, általa is 
megálmodott otthon falain virágos tapétának kellett lennie. 
Nem tétovázott, előbb eszméletlen költségek árán keménypa-
pírral ragasztotta le a faragványokat, majd jöhetett a tapéta. 
Megszületett a modern otthon, és emberünk nem mulasztotta 
el a látogatóknak eldicsekedni, hogy miféle faragványokat ta-
kart el sok munka és sok pénz árán. Állítólag volt építész, aki 
idegrohamot kapott a történet hallatán.

Valahogy így vagyunk mi is a bennünket körülvevő he-
gyi kaszálókkal, havasi legelőkkel. Mert az például a legtöbb 
emberben tudatosodik, hogy a rákosi sáté igen értékes terület, 
ha nem másért, hát azért, mert bőven terem rajta az áfonya. 
Azt pedig kicsitől nagyig mindenki szereti mifelénk, a gyere-
kek a befőttet, a felnőttek pedig a szeszes verziót, amit nemes 
egyszerűséggel kokojzapálinkaként ismer a köznyelv. Arra 
azonban senki nem gondol, amint átvág Józsi bácsi kaszáló-
ján, hogy éppen olyan értékes és ritka, legalábbis kitekintve 
a világba, mint a sáté. Mert miért jönnének ide a brit bo-
tanikusok hüledezni, ha nem lenne látnivaló? És nem a ki-
fejezetten természetvédelmi területeket vizsgálgatják, hanem 
azokat a darab oldalas kaszálókat, amelyekről az egziszten-
ciát sirítik le jobbról balra, derékszakító munkával évről évre 

a Gyimesi-völgy lakói. A tudományos kíváncsiságból igazán 
lehetne tanulni, hiszen minden látogató arról mesél, hogy 
a nyugat-európai országokban már ilyen nincs, az intenzív 
állattenyésztés, a kálium–foszfor–nitrogén alapú vegyszeres 
földművelés jó ideje eltüntette az őshonos növényeket a kaszá-
lókról, a gépesítés miatt egyre kevesebb munkaerőt igényel a 
mezőgazdaság, ezért napról napra kevesebben élnek meg be-
lőle. Sőt ott már azt is látják, amit mi fel sem tudunk fogni, 
vagy nem akarunk felfogni: az egykori virágzó kaszálórétek-
ből agrársivatagok lettek. Hiába a magasabb életszínvonal, a 
gazdagság, a fejenkénti autó, a félfalnyi „vékony tévé”, a civili-
záció minden csúcstechnológiás kütyüje, ha minden étel ízet-
len, vegyszerekkel nevelt alapanyagokból származik, illatos 
gyógynövények, hegyi virágok helyett allergiát okozó gyom-
növények lepték el a réteket. A gyerekeket menteni kell a leve-
gőn való tartózkodástól, hiszen folyton köhögnek, az orvosok 
nem győzik felírni a légúti bántalmak elleni gyógyszereket, 
amik köztudottan Nyugaton sem olcsók. Talán nem csoda, 
hogy Angliában döbbentek rá elsőként a veszélyre, hiszen ott, 
ahol több évszázados hagyománya van a kertészetnek, nem 

létezett már a középkorban sem nemesi kastély, udvarház 
gyönyörű kert nélkül. Hamar felfogták a szigetországban, 
hogy mi az, ami hiányzik, így a brit egyetemek végzőseinek 
bevett szokása, hogy a friss diplomával világgá mennek, olyan 
vidékeken próbálnak gyakorlatozni, ahol még megvan az ősi 
flóra, illetve a hagyományos, fenntartható módszerekkel igye-
keznek élelmiszert előállítani a helyiek. Teszik ezt azért, hogy 
az intenzív mezőgazdasági tudomány által kiirtott ősi tudást 
visszaimportálhassák a szigetországba, de nemcsak, hanem 
azt is keresik, hol találhatnak a bolygón olyan helyet, ahová 
menekülhetnek, ha egy szép nap végképpen bekrepál a beton-
dzsungel és az agrársivatag. Minden valamirevaló brit – a 
korona várományosával az élen –  ilyen meg olyan szigeteken, 
vagy akárhol a világban igyekszik kezet tenni egy kis darab 
földre, olyan vidéken, ahol a legtöbb esélyt látják a régóta jó-
solgatott környezeti csőd utáni állapot túlélésére.

Az érték itt a kezünkben, a mi dolgunk vigyázni rá, illet-
ve jól sáfárkodni vele. Mert az egykori erdőket, kövér kaszá-
lókat, legelőket, szántóföldeket – egyszóval a szülőföldünket 
– kár dzsipekre, vékony tévékre, egyebekre váltani. Mert a 
viszonylag érintetlen Székelyföldért szívesen adnak a tisz-
ta vízre szomjazók, műanyag ételen élők, szmogbelélegzők 
akármennyi csodajárgányt vagy legújabb fejlesztésű elekt-
ronikus kütyüt. 

Mi az érték?
    NézőpoNt n Hompoth Loránd

Közzétették tegnap a diákok kö-
zépiskolába való leosztásának 
eredményeit. Hargita megyében 
maradt még bőven hely a második 
elosztásra, de elsősorban szakkö-
zépiskolai helyekre számíthatnak 
azok, akik most lemaradtak. 
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Nagyjából megegyeznek a 
tavalyiakkal az egy-egy 
népszerű középiskolai osz-

tályba való bejutáshoz szükséges 
jegyek, csupán abban az esetben 
alacsonyabb a határ, ahol az illető 
középiskolában az eddigi egy he-
lyett idén két osztályt indítottak.

A csíkszeredai Márton Áron 
Gimnáziumban például ősztől két 

természettudomány osztály lesz, itt 
a tavalyi 9,07-es átlag helyett most 
8,53-mal be lehetett jutni. Ugyan-
ilyen eredménnyel vették fel a két 
matematika–informatika osztályba is 
az utolsó jelentkezőt. A társadalom-
tudomány osztályba 8,52, a filológia 
osztályba 8,36 volt az utolsó átlag. 

A székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium matematika–in-
formatika osztályába 8,68 volt az 
utolsó bejutási jegy, az angol nyelv-
vel társított természettudományi 
osztályba csak 8,91-gyel lehetett be-
jutni, a magyar tannyelvűbe 8,76-tal. 
A filológia osztályba már elég volt a 
8,55-ös felvételi jegy is a bejutáshoz.

Gyergyószentmiklóson a Sala-
mon Ernő Gimnázium osztályai a 
legkeresettebbek, bár az előbbiek-

hez képest alacsonyabb jeggyel is 
ott lehet már tanulni: a matema-
tika–informatika osztályba 7,94-
gyel, a természettudomány osztály-
ba 8,73-mal, a filológia osztályba 
7,99-cel, a társadalomtudomány 
osztályba pedig 8,27-tel. 

A székelykeresztúri Orbán Ba-
lázs Gimnázium 7,88-as átlaggal 
vette fel az utolsó diákot a matema-
tika–informatika osztályba és 6,40-
nel a filológia osztályba. 

A szabadon maradt helyek listá-
ját nézve azt látjuk, hogy Csíkban az 
Octavian Goga Gimnáziumban ma-
radt még két hely a természettudomány 
osztályban és a csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Gimnáziumban tíz hely 
mezőgazdaság szakon. A balánbányai 
Liviu Rebreanu, a csíkszeredai Venczel 

József, Székely Károly és Kós Károly 
szakközépiskolák várják a további je-
lentkezőket. Gyergyószentmiklóson a 
Gépipari Szakközépiskolában vannak 
még betöltetlen helyek, és jelentkez-
ni lehet még a ditrói Puskás Tivadar 
Szakközépiskolába is. A Sf. Nicolae 
Gimnázium matematika–informatika 
osztályában is maradt még három sza-
bad hely. Székelykeresztúron a Zeyk 
Domokos Szakközépiskola vezet a be-
töltetlen helyek számával, de a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium teológia 
osztályába is várnak még nyolc diákot. 

Udvarhely körzetben a legna-
gyobb a szabadon maradt helyek 
választéka: a Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskolában mind a képző-
művészeti, mind a zene osztályba 
van esély bekerülni, a Tamási Áron 
Gimnázium római katolikus teoló-
gia szakos osztályában is 10 betöl-
tetlen hely maradt. De jelentkezni 
lehet még a Bányai János Szakkö-
zépiskolába, a Marin Preda Gim-
náziumba, a szentegyházai Gábor 
Áron Szakközépiskolába, a zetelaki 
Boros Fortunát Gimnáziumba és a 
korondi szakközépiskolába is. 

Maroshévíz körzetében a Mihai 
Eminescu Gimnázium, a Kemény 
János Gimnázium és a borszéki 
Zimmethausen Szakközépiskola 
vár még jelentkezőket. 

NyoLcadiKosoK Líceumi Leosztása

Sok betöltetlen hely maradt 9. osztályban
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