
Puskázás a román írásbelin

Hat diákot kizártak a pótérettségiről
Megkezdődtek tegnap a pótérett-
ségi írásbeli próbái. Sem a nyári 
vizsgaidőszak tapasztalatai, sem 
a termekben felszerelt kamerák 
nem riasztottak el mindenkit a 
puskázástól: hat diákot kellett ki-
zárni a vizsgáról.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A pótérettségi első írásbeli-
jén elsősorban a videokame-
rák zavarták a vizsgázókat. A 

székelyudvarhelyi központban azon-
ban még ez sem akadályozott meg hat 
diákot abban, hogy tisztességtelen 
módszert válasszon: puskázni pró-
báltak, és kizárták őket a vizsgáról. A 
jelenleg érvényben levő módszertan 
szerint ezek a diákok büntetésből jö-
vőben nem állhatnak érettségire. 

A román írásbeli tétel nem volt 
nehezebb, mint a nyári vizsgán. 
Moraru Drăghici Dorina szaktanfel-
ügyelő elmondta, a tételsor szerkeze-
te ugyanolyan volt, mint a nyáron: az 
első tétel kidolgozása nagyobb tudást 
igényelt, így természetesen nagyobb 
jegy jár érte. A többit hozzáférhető-
nek értékeli a szakember. A második, 
érvelő fogalmazást tartalmazó tétel 

nem okozhatott nehézséget, hiszen 
a barátságról kellett írniuk. A har-
madik tételt pedig egyenesen kegyes-
nek nevezte a tanfelügyelő, hiszen 
szabadon választhattak a diákok a 

tanult novellák között, ráadásul nem 
elemzést kértek tőlük, hanem egy 
bizonyos téma kidolgozásáról kellett 
írniuk a választott novellában. Ami 
pedig a puskázásokat illeti, Moraru 

Drăghici Dorina nem érti, hogy a 
figyelmeztetések ellenére is miért 
vállalták saját maguk, a tanárok, az 
iskola és az egész megye lejáratását 
ezek a diákok. Elmondása szerint a 

nyár folyamán a tanárok felkészítőket 
tartottak a vizsga előtt állók számára, 
lett volna lehetőség valamilyen szin-
ten elsajátítani az anyagot bárkinek, 
nem szabadott volna a csalás mód-
szeréhez folyamodni. 

Ami a diákokat illeti, őket bi-
zony zavarták a kamerák. Pál Ákos 
Csíkszeredában vizsgázó diák szerint 
megnehezítette a dolgukat, rossz ér-
zés volt, hogy valaki figyeli őket, és 
még csak gondolni sem mertek pus-
kázásra, másolásra. Diáktársai között 
voltak olyanok, akik a stressz miatt az 
első félórában nem is tudtak írni. 

A tegnapi vizsgára Gyergyó és 
Maroshévíz körzetében 123-an irat-
koztak és 108-an jelentek meg, Csík-
ban 339-en iratkoztak, ebből 307-en 
vettek részt a vizsgán. Székelyudvarhely 
és Székelykeresztúr körzetében 257-
en iratkoztak a román írásbelire, 17-
en nem jelentek meg, hatot kizártak a 
vizsgáról, így végül 234-en írták meg 
dolgozatukat.

Ma a magyar írásbelit tartják, 
erre a vizsgára az előzetes adatok 
szerint Csíkban 118-an, Gyergyó 
és Maroshévíz körzetben 34-en, 
Székelyudvarhely és Székelykeresztúr 
körzetben pedig 123-an iratkoztak. 

Vizsgahangulat Csíkszeredában. A román írásbeli tétel nem volt nehezebb, mint a nyári vizsgán fotó: csíki zsolt/archív
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A Goscom Rt. 
a Malom negyedi fogyasztók szíves elnézését kéri amiatt, hogy 
az elmúlt hétvégén szünetelt a melegvíz-szolgáltatás. A hibát a 
gáznyomás ingadozása okozta a Malom kazánháznál, amit a gáz-
szolgáltató sem tudott kijavítani még. Ezért hétfőn 15 órától átál-
lítottuk pellettel való üzemelésre a kazánházat, ezáltal zavartalan 
lesz a szolgáltatásunk.

Az E.ON Energie România Rt. értesítése alapján felhívjuk fo-
gyasztóink figyelmét, hogy szerdán, augusztus 31-én 9–15 óra 
között nem lesz gázszolgáltatás Csíkszeredában, ezért meleg vi-
zet sem tudunk szolgáltatni ugyanabban az időszakban.
A fogyasztók elnézését kérjük még egyszer, megértésüket köszönjük.

Röpködnek az egyetértések és cáfolatok a 
verespataki ciántechnológiás aranybányával kapcso-
latban. Csak kapkodom a fejem, ahogy Hofi monda-
ná, s már azt sem tudom, mit higgyek, ki mibe nem 
egyezett bele. 

A dolog viszont korántsem vicces. Valahogy úgy 
hozta a sors, hogy ezt a környezetvédelmes, irtó ké-
nyes témát a mi, erdélyi magyarok nyakába varrták. 
Hátha jól összeveszünk rajta, s akkor még nem is kell 
második (pardon: harmadik) pártot bejegyeztetni. A 
ciántechnológiás bányászat kockázata nagy: egy ilyen 
beruházás soha nemcsak a közvetlen helyszínét fenye-
geti, hanem az egész vízgyűjtő medencét, jelen esetben 
a Szamosok mentén a Tiszáig, onnan meg a Dunától 
a Deltáig, egy fél kontinentális flórát és faunát. Ráadá-
sul régészetileg is gazdag helyszínről van szó, teli római 
kori leletekkel – ezért is mi kell aggódjunk, nem mintha 
nem volna elég feltáratlan várromunk és honfoglalás 
kori helyszínünk. De hát országos pozíciókkal országos 
felelősség jár. És ez több mint román nemzeti érdek!

Nem jogos a kijelentés, hogy ez román belügy! Hi-
szen már a hetvenes évek óta tudjuk, hogy a környe-
zetszennyezés nem ismeri az országhatárokat, kevés 
olyan lokális emisszió van, ami helyi jellegű. Az sem 
igaz, hogy a probléma kiváltható, és egy ilyen zagy-
tározó teljesen biztonságosan működtethető. A teljes 
biztonság gondolata olyan, mint a zöld turistáé: az 
az abszolút ökoturista, aki otthon ül. Tehát a legbiz-
tonságosabb az volna, ha semmit sem csinálnának, 
legalábbis nem ciántechnológiával. Én is ennek va-
gyok a híve, józan emberként. Hiszen a környezet 
nem eladó, és nem lehet egy szerencsétlenség által oko-
zott károkat sem megfizetni, sem megfordítani, ha az 
élővilágban, vagy különösen ha emberi életekben tesz 
az kárt. Ezek visszafordíthatatlan károk. 

De ha környezetgazdász szemmel nézzük a prob-
lémát, a helyzet árnyaltabb. Körülbelül olyan, mint 

az atomenergiáé. Utáljuk, félünk tőle, nem tudjuk, 
mennyire veszélyes, de nem igazán lehet már nélkü-
lözni, hiszen az energiamohóságunkra már rég nem 
elég a fosszilis tüzelőanyag (és nem is túl tiszta, mel-
lesleg) és a hidroenergetika. Hát így vagyunk (Ro-
mániában) sajnos a föld alatti erőforrásainkkal is. 
Nem tetszik, hogy levág juk az erdőket, eladjuk a hegy 
gyomrából a követ és az aranyat, de mindez sajnos 
kényszerpálya. Hiszen mit adjon el ez az ország, ha 
nem az erőforrásait? Sajnos a külkereskedelmi mérleg 
egy könyörtelen műszer, és hosszú távon fedezni kell 
valamiből mindazt, amit megveszünk, amin azt írja, 
hogy Made in China vagy Made in Taiwan. Mert 
egyelőre itthon nagyon kevés dolgot vagyunk képesek 
megtermelni, tetszik vagy nem. A zoknit is impor-
táljuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy el kell adni 
az egészségünket és biztonságunkat. De ha létezik 
egy nyugati országokban is alkalmazott biztonságos 
(értsd: minimális kockázatú) kitermelési technoló-
gia, megfontolandó az ügy. Legalább addig, amíg 
megtanulunk a gépgyártásban, sőt még az élelmiszer-
iparban is (vagy turizmusban!) ellátni önmagunkat. 
Utána lehet Svájcot játszani.

Csakhogy bizonyítsam, hogy nincsenek abszolút 
igazságok, és egy dolog ellentétének is van ellenté-
te, egy másik példát is megemlítek: Csíkszentkirály 
határában, ahol közismerten a leg jobb ásványvizek 
találhatók (és a leg jobban működő töltödénk), úgy 
hallom mégiscsak nekifognak a higany-zagytározó 
mellett követ bányászni. Néhány alkalmazott gyenge 
fizetése, ködös engedélyeztetés és minimális közösségi 
haszon mellett veszélyeztetnek egy másik közkincset, 
az ásványvizet. Ami világszínvonalon dráguló ex-
porttermék, és amiből évtizedek óta él és még biztosan 
jó sokáig élhetne a helyi közösség. 

Nagy kockázat, kis haszon (a közösségnek). 
Verespatak lehetne a fordítottja.

Verespatak zöld szemmel
         jegyzet n Ifj. Nagy Benedek


