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Ritka értékeket találtak
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Brit lepkevadászok a Gyimesekben Ki használ ma kerékpárt?

A

kerékpár talán a legellent
mondásosabb közlekedési
eszköz. Közismerten a leghatékonyabb: a legkevesebb energia fel
használásával a legnagyobb utat kerékpáron lehet megtenni. Ebben a vonatkozásban messze megelőzi valamennyi
gépjárművet, de még a gyalogost is.
Gond maximum annyi van vele, hogy
nem elég gyors, nem elég kényelmes a
modern ember számára. Felgyorsult
világunkban igyekszünk minél több
dolgot minél rövidebb idő alatt megszerezni, elvégezni, megtenni.
Valahogy mindig sietünk. Legyen
minden nagyon gyors, legyünk túl
rajta minél hamarabb, hogy maradjon időnk másra is, ráadásul közben
nekünk magunknak minél könnyebb
legyen, ne kelljen sok energiát ráfordítanunk. Felpörögtünk, de el is kényelmesedtünk, hiszen már mindenre
van olyan megoldásunk, mely nem

igényel tőlünk szinte semmi energiát.
Vizet már nem kell a kútból felhúznunk, jön a csapból, tűzifát nem kell
hasogatnunk, ha meleget akarunk
otthon, elég beállítani a termosztátot,
gyalogolni nem szoktunk, hiszen helyette ott az autó stb. Nem mozgunk,
így aztán csodálkozunk, hogy szépen
elpuhulunk, majd elhízunk.
De nem gond, hiszen erre is kitaláltunk már jó megoldásokat. A sok
prímán eladható fogyasztó tabletta/
diéta/műtéti megoldást használó mellett azért akadnak olyanok is, akik legalább mozognak. Persze arra megint
kevés az időnk, hogy kimenjünk a természetbe, a jó levegőre, sokkal egyszerűbb és gyorsabb a konditerem. Emelgetjük a súlyokat, futunk/gyaloglunk/
kerekezünk/evezünk a megfelelő
elektromos padon, hogy valamelyest
bepótoljuk azt a mozgásmennyiséget,
amit máshol megspóroltunk.
hirdetés

Angol rovarszakértők Csíkban. Egy náluk elveszett világra találtak

Angol rovarszakértők vizsgálódtak
Pálfalva körül, illetve a Gyimesek
hegyi kaszálóin. A vendégek érdeklődését a Pogány-havas Kistérségi
Fejlesztési Társulás által a hegyi
kaszálók védelmében kifejtett nemzetközi lobbitevékenység keltette
fel. „Megérte idejönni, egy nálunk
rég elveszett világot találtunk” –
vélekedtek a brit kutatók.
Hompoth Loránd

E

hompoth.lorand@hargitanepe.ro

gy hétig vizsgálódtak a
Gyimesekben, lepkék, rovarok után kutatva annak az
angol csoportnak a tagjai, akik a
Pogány-havas Kistérségi Társulás
meghívására látogattak a régióba.
A csoporttagok az Egyesült Királyság különböző részeiről érkeztek, de
szakmai szempontból is igen színes
volt a felhozatal. Volt köztük botanikus, természetvédelmi területet
adminisztráló szervezet elnöke, rovarkutató, kisgazda, illetve egyetemi tanár is. Rövid beszélgetés során
kiderült, nem bánták meg, hogy
ideutaztak, hiszen – mint mesélték
– egy csodálatos, Angliában már rég
elveszett vadvilágot találtak, amelyet
öröm volt személyesen megismerni.
Azt is különös élmény volt tapasztalni – ami végül is senki számára nem
titok –, hogy másféle életstílusban élnek a csángók, mint a britek. „Nagyon

tetszett, hogy itt a szomszédok elmennek segíteni egymásnak a mindennapi munka végzésében. Nálunk ilyen
már nincs. Nagy, többszáz hektáros
területeken farmerkedik három-négy
fő, nagykapacitású traktorokat, egyéb
mezőgazdasági gépeket használva. Az
egymás mellett élők gyakorlatilag nem
ismerik egymást, legtöbb esetben még
köszönő viszonyban sincsenek egymással a szomszédok” – mesélt a legmélyebb benyomásáról Steve Benett
ökológus. „Az itt tapasztalt növényés állatfajok sokszínűsége meglepett,
noha az utazás előtt utánanéztem,
mit is találhatunk majd. Különösen
hasznos gyakorlatnak bizonyult a csapat számára a kiruccanás, hiszen az itt
élő lepkefajok többsége nem található
meg a brit szigeteken, így a résztvevők
élesben gyakorolhatták a befogott
egyedeken az azonosítást, meghatározást az egyetemen elsajátított módszertan segítségével” – értékelte a kis
expedíció sikerét Nigel Spring oktató.
A falusi élet számunkra közönségesnek tetsző mozzanatai is különlegességgel bírtak a britek számára, nem
láttak mindeddig például kézi fejést,
illetve azt sem, hogy miként áll össze
házisajttá a kifejt tej. A csoport véleménye egyöntetű volt: ritka értékek
birtokában van a régió, amelyeket –
néhány nap alatt ők is kiszúrták – sajnos fenyeget a globalizáció, az, hogy
a fiatalok egyre inkább elfordulnak a

hagyományos földműveléstől, hiszen
nem könnyű szakma. Másrészt pedig
tudatában vannak annak is, hogy a
közös agrárpolitika uniós szinten ellehetetleníti a kisgazdák életét, inkább a
gépesített, futószalagos módszerekkel
termelő, környezetromboló mamutcégek kezére játszik.
„Talán a jövőben kissé odafigyelnek ránk is, és talán változik valami,
visszarendeződnek nálunk is a kisgazdaságok” – sóhajtott fel Paul Kirkland
ökológus. „Talán, csak akkor mit fog
enni Londonban az a tizenhárommillió ember, aki egyáltalán nem termel
élelmiszert, és cseppet sem törődik a
természettel, kaszálókkal? Mert matematikailag ismert tény, hogy hagyományosan nem lehet előállítani a szükséges élelemmennyiséget” – tromfolt
rá egy másik brit kolléga.
Egyszóval látták nálunk azt, ami
odakint már elveszett, és sajnos azt is
látták, hogy itt sem lesz ez másként,
ha erős politikai-társadalmi akarat
nincs a hagyományos parasztgazdaságok fenntartására. „Meg kellene
próbálni erős marketinget kifejteni az
ökoturizmus érdekében. Érték van, hihetetlenül gazdag a növény- és állatvilág errefelé, jó a levegő, csendes, békés
a környék. Talán generálna annyi jövedelmet, hogy egzisztenciát biztosítson
a gazdáknak, így fennmaradhatna a
hagyományos életforma” – tanácsolta
a csoportvezető búcsúzóul.

Véget ért a Sulizáró Tábor

Ö

nbizalom és szociális készségek fejlesztése volt a
célja a csíkszentmártoni
Korai Fejlesztő Központban múlt
héten zajló Sulizáró Tábornak. A
7–8 éves gyermekek csoportos és
játékos foglalkozásokon, szociális
készségek, finommotorika, kognitív készségek és a nagymozgás fej-

lesztésén vehettek részt, valamint
pszichoterápiás,
pszichodrámás
foglalkozásokon. A bábozást Majla
Géza óvodapedagógus, pszichológus, a pszichodrámás foglalkozásokat Sógor Enikő pszichológus
tartotta, a gyermekek körében
nagy népszerűségnek örvendő
vízitornát Salamon Kinga és Balló

Mónika gyógytornászok vezették.
A finommotorika-fejlesztés Tankó
Annamária pszichológus feladata volt, a kognitív fejlesztést Vitos
Anna-Mária vezette, a Mini Manó
oktató-fejlesztő programot Kovács
Lehel Töhötöm pszichológus koordinálta, de a munkából az önkéntesek is bőven kivették a részüket.

