
Pénteken a gyergyószentmiklósi tég-
lagyári razzia során tizenegy roma gaz-
da lovát hajtották be a mellékgazdaság 
istállójába. Mára egytől egyig kiváltot-
ták azokat. Négy tilosban legelt, a többi-
nek származási iratát kellett bemutatni, 
kifizetni a büntetést, s máris vihették ál-
lataikat. 

Pénzbe került, de ismét ott van a 
terűhordó a ház mellett. S a folyamat 
kis kitérővel továbbmegy. A romániai 
törvények szerint ugyanis ahhoz, hogy 
haszonállatot tarts, nem kötelező föld-
tulajdonnal, kaszálóval is rendelkez-
ned. Jogos, hisz a terményt akár meg is 
vásárolhatja a gazda, nem kötelessége 

megtermelni. A lónak viszont étel kell, s 
gazdáik nem mindig vásárlással terem-
tik elő az eledelt. Rettegnek a gyergyói 
földbirtokosok, hogy idén is bepótolnak 
mások lótartásába, vámot vesznek ter-
ményükből. 

A helyzet javulhat, ha a helyi rend-
őrök immár nagyobb erővel és felszerelt-
séggel – mint az eddigi egyetlen határőr 
– ellenőrzik a szállítmányok eredetét. Vi-
szont az is tény, hogy csalafinta, s mérle-
gel a lótartó: mi az olcsóbb: ha elkapják, 
kiváltani lovát vagy eleséget vásárolni 
számára, esetleg megtermelni az abrakot. 
Ez utóbbira viszont az elkobzott lovak 
gazdái esetében kevés a példa. 
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Hawking szerint  
a mennyország tündérmese
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo
tót, amely véle ményük sze rint el tér a meg
szokott lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos 
szemszögből láttat ja a világot. Névvel ellá 
tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá írást a 
benedek.eniko@har  gitanepe.ro email 
cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lélek utca 45. 
szám) várjuk. 
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Nem éhezik a cigány lova

         villanás n Balázs Katalin

Eleinte borús lesz az égbolt, majd dél felé felsza-
kadozik a felhőzet, és az időnként megnövekvő go-
molyfelhőzet mellett ma is, holnap is sok napsütés 
várható. A hidegfronti hatás megszűnik, a magasban 
zajló melegedésnek köszönhetően az időjárás-válto-
zásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg-
fronti hatások tapasztalhatók.
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A mennyország csak tündérmese azok 
számára, akik félnek az örök sötétségtől 
– állítja Stephen Hawking, a világ egyik 

legtekintélyesebb elméleti fizikusa. A 69 éves, 
mozgató idegeinek betegsége miatt évtizedek 
óta tolószékbe kényszerült brit tudós egy interjú-
ban fejtette ki nézeteit a túlvilágról, illetve annak 
hiányáról. Az interjú a Guardian című brit lap 
hétfői számában jelent meg.

„Az emberi agyat számítógépnek tekintem, 
amely alkatrészeink tönkremenetele után nem 
működik tovább. Nincs menny vagy halál utá-
ni élet lerobbant komputerek számára” – vallja 
Hawking, aki csaknem fél évszázada néz szem-
be az idő előtti halállal súlyos betegsége okán, 
amely lényegében teljesen megbénította.

„Nem félek a haláltól, de nem is siettetem. 
Még sok mindent el kell végeznem előtte” – 
mondta korunk elméleti fizikusainak egyik 

legnagyobbika. Hawking szerint Isten nélkül 
is megmagyarázható az univerzum létrejöt-
te. Erről tavaly megjelent, The Grand Design 
című könyve heves vitákat keltett vallási ve-
zetőkben.
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