
Nyolcezerről 
fordultak vissza

Toásó, Szabó: 
rekorderek?

a négy alpinista közül végül csak a 
két székelyudvarhelyi, toásó istván 
és szabó zoltán vágott neki, hogy 
meghódítsa a Himalájában találha-
tó, 8201 méter magas cho oyut, 
nyolcezer méteren azonban az erős 
vihar miatt visszavonulót kellett fúj-
janak.
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Közös megbeszélés után arra 
az elhatározásra jutottak a 
Székelyek a magasban ex-

pedíció tagjai, hogy a két egészséges 
hagymászó, Toásó és Szabó május 
huszadikán, pénteken vág neki, hogy 
meghódítsa a „türkiz istennőt”. A sep-
siszentgyörgyi Tulit Zsombornak és a 
csíkszeredai Sükös Józsefnek egészségi 
állapota nem tette lehetővé a csúcs-
támadást (Tulitot bronchitisszel ke-
zelték a katmandui kórházban), így a 
két székelyudvarhelyi próbálta meg 
kitűzni a székely zászlót a 8201 méter 
magas csúcsra. A 7600 méter magas-
ban található hármas táborból küldött 
szűkszavú helyzetjelentésük szerint 
oxigénpalack nélkül próbáltak meg 
feljutni a világ hatodik legmagasabb 
csúcsára, azonban nyolcezer méteren 
erős viharba kerültek, s jobbnak látták 
visszafordulni, részletesebb tájékozta-
tást pedig az ötezer méter feletti alap-
táborból küldenek.

Amennyiben Toásónak és Sza-
bónak sikerült nyolcezer méter fölé 
jutniuk, akkor rekordot döntöttek, 
ugyanis ők az első Romániában élő 
magyarok, akik ilyen magasságok-
ban jártak. Tulit Zsombor egyébként 
tavalyelőtt is megpróbált feljutni a 
Mount Everesttől húsz kilométerre 
található csúcsra, a kedvezőtlen idő-
járás azonban akkor is keresztülhúzta 
számításait. A zord időjárás, a heves 
széllökések és a fokozott lavinaveszély 
miatt fordult vissza tavaly ősszel Erőss 
Zsolt is: csomaghordó serpáik közül 
hetet sodort el akkor a lavina.kutatás, elemzés, felmérés és 

állomány-feltérképezés címszó 
alatt több száz haltól szabadítot-
ták meg a zeteváraljai gát tavát 
a román vízügyi Hatóság Maros 
megyei alegységének biológusai. 

Szombatra a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Horgászegyesület 
vezetősége takarítási akciót 

szervezett a gátnál. A helyszínre ér-

kezve az egyesület tagjai fura jelen-
ségre figyeltek fel: egy csapat ember 
hatalmas hálókkal halászott. Nem 
orvhorgászok voltak, hisz mint ki-
derült, a Román Vízügy kötelékébe 
tartozó, Maros Vízgyűjtő Meden-
ce Ügykezelőségének szakembe-
rei munkálkodtak, több száz halat 
fogtak ki a tóból. A helyszínen a 
székelyudvarhelyi egyesület tag-
jaival a felmérés vezetője tudatta, 

összetett feltérképezési munkát vé-
geznek, mely során a halállomány 
mellett a víz minőségét is elemzik, 
a vizsgálódáshoz, „horgászáshoz” 
minden engedélyük megvan, egyet-
len hibájuk, hogy elfelejtettek szólni 
a tó gondnokának, vagyis a hor-
gászegyesületnek. Benzár László, 
a társulat alelnöke értetlenül nézte 
végig a történéseket, a biológusok 
ténykedése során ugyanis amellett, 

hogy tonnaszámra emelték ki az 
egyesület által telepített állatokat, 
több hal a hálóba akadva el is is pusz-
tult. Bár az érvényben levő törvé-
nyek szerint a biológusoknak szabad 
kezük van a kutatásaikhoz, vagyis 
bárhol, bármikor, bármilyen eszkö-
zöket bevetve munkálkodhatnak, a 
székelyudvarhelyi horgászegyesület 
igyekszik valamilyen módon a kelet-
kezett kárt visszafizettetni velük. 

Ha van egy régi varrógéped, 6000 
euróért vehetsz még egyet, majd 
a kettőt a szebeni múzeum 65 
ezerért megvásárolja tőled – rö-
viden így összegezhető a régi-új 
csalási trükk forgatókönyve. 
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Évekkel ezelőtt Székelyudvar-
helyen a különböző hirdetési 
felületeken rendszeresek vol-

tak az olyan felhívások, melyek arról 
szóltak, hogy nagyon sok pénzért 
komoly gyűjtők különböző régi tí-
pusú varrógépeket vásárolnak – pár 
átverést követően a károsultak fu-
tottak is jelenteni a velük történte-
ket, így kiderült, csalásról van szó. 
A téma úgy tűnik, örök érvényű, 
mindig előkapható, hisz a napokban 
ismét megjelentek Székelyföldön a 
varrógépes történettel trükközők. 
Újsághirdetésben jelent meg: „Né-
met vállalat bizonyos szériaszámmal 
rendelkező Tirol Steiner, Singer, 
Zinger, Durkopp, Kaiser stb. var-
rógépeket vásárol. 45-65 000 eurót 
ajánlunk helyben fizetéssel. Ko-
molyságot nyújtunk, komolyságot 
várunk.” Csábító ajánlat, nem csoda 
hát, hogy a régi varrógépek tulajdo-
nosai rögtön tárcsázták is a felhívás-
ban megadott telefonszámot. Mint 
egyikük lapunknak mesélte, a vonal 
másik végén egy, a német és angol 
nyelvet keverve beszélő illető azt 
közölte, egy német múzeum meg-
bízottja, és térségünkben gyűjti a 

régi varrógépeket. Kérte az eladásra 
szánt példány szériaszámát, majd rö-
vid „hatásszünet” után tudatta, en-
nek a varrógépnek van egy példánya, 
pontosabban „testvére” Segesváron. 
Ajánlatot is tett: ha az eladó beszerzi 
a másik gépet is, a kettőt együtt jó 
pénzért megvásárolják, azaz a két 
gépet megveszi a szebeni Brukenthal 
múzeum. Az illető nagyon segítő-
kész volt, hisz rögtön adott egy má-
sik telefonszámot, melyen a seges-
vári tulajdonost lehet elérni. Ezen 
a számon egy idős ember válaszolt, 
aki azt mondta, nem tud nagyon 
járni, nem tud ő elmenni Szebenbe, 
viszont, ha házhoz jönnek, 6000 
euróért hajlandó lenne eladni varró-

gépét. Ezúttal a történet mondhatni 
jól, csalás, átverés nélkül végződött, 
hiszen a székelyudvarhelyi varrógép-
tulajdonos ráeszmélt, valami nincs 
rendben, trükközésről lehet itt szó, 
és kiszállt a történetből. 

Igyekeztünk kapcsolatba lépni 
az általa megadott számon a vásár-
lókkal, ám akárcsak a korábbi trük-
közések alkalmával, ezúttal is csak 
rövid ideig, a hirdetés megjelené-
sét követő pár napig működtették 
a telefonszámot, mire mi csöng-
tünk, már nem „élt” a szám. Hogy 
biztosra menjünk, hogy ezúttal is 
csalási kísérletről van szó, a szebeni 
Brukenthal múzeumot hívtuk, 
ahol a titkárság azt közölte: évek 

óta ismeretlen személyek rájuk hi-
vatkozva próbálnak pénzhez jutni, 
a múzeumnak semmi köze nincs 
az ilyen történetekhez, varrógépe-
ket nem vesznek és nem is adnak 
el. Ezúttal is tehát az történt volna, 
hogy ha az eladó besétál a csapdá-
ba, 6000 euróért megvett volna egy 
közel értéktelen régi varrógépet, az-
tán annak reményében, hogy 45-60 
000 euró üti a markát, hiába jelent-
kezett volna a két ósdi tárggyal a 
múzeumnál, maradt volna a kárral. 
A múzeum illetékesei azt is közöl-
ték: nem sokat tehetnek a csalók 
ellen, felhívják viszont mindenki 
figyelmét, ne dőljenek be az ilyen és 
hasonló trükköknek!

Ne dőljüNk be trükkjeikNek!

Megint színre léptek a varrógépes csalók

visszafizettetNék a kárt a Horgászok

Hálóval „halásztak” a biológusok

udvarhely
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Mesés árat ajánlanak a varrógépekért, azonban a végén az eladó fizet rá a vásárra

hírfolyam

> Képviselő-iroda Zetelakán. A zetelaki 
kultúrház épületében nyitotta meg Antal Ist-
ván parlamenti képviselő új irodáját, amely a 
Hegyalja kistérség lakóit fogadja hétfőn és ked-
den 10–12, szerdán pedig 14–16 óra között. 
Előzetesen bejelentkezni a képviselő tanácso-
sánál, Fancsali Kálmánnál a 0745–865193-as 
telefonszámon lehet. Fancsali a Kis- és Köze-
pes Vállalkozások Ügynökségének programta-
nácsadója is, így az iroda szolgáltatásait a vállal-
kozók is igénybe vehetik. Első nap egy földvisz-

szaigényléssel kapcsolatos panasszal fordultak 
az irodához: Antal a helyzet tisztázását ígérte, 
s az iratcsomóval személyesen kereste fel a füg-
getlen polgármester vezette zetelaki hivatalt. 

> Kilencen jelentkeztek. Közzétette az 
Udvarhelyszéki RMDSZ választási bizottsága 
az udvarhelyszéki SZKT-jelöltek névsorát: An-
tal Lóránt, Benedek Árpád Csaba, Birtalan Jó-
zsef, Borbáth István, Bunta Levente, Fancsali Já-
nos, Lázár Zoltán, Pálffy Domokos, Rafai Emil. 
A széki küldöttgyűlés június tizedikén választja 
meg a hat udvarhelyszéki SZKT-tagot.

> UNESCO-díj Páll Ágostonnak. A 
korondi új művelődési házban Kelemen Hu-
nor kulturális és örökségvédelmi miniszter 
adta át szombaton az UNESCO Szellemi 
Örökség Díját Páll Ágoston fazekasmester-
nek. Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum 
igazgatója A családi hagyomány ereje, míg 
Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Nép-
művészeti Szövetség elnöke Egy másik Korond 
vonzásában címmel tartott előadást. Borboly 
Csaba Hargita megyei tanácselnök beszédé-
ben azt mondta, „ebben a díjban benne van 
az igazi Korond”.

> Megidézett Piaf. Ma este 7 órá-
tól ismét az Udvarhely Táncműhely és a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
koprodukciója szerepel a Tánc Tavasza feszti-
vál programjában. A fesztivált László Zsuzsa 
este kilenckor kezdődő pódiumműsora zárja: 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művé-
sze Édith Piaf legendás alakját idézi meg. A 
Verébszárnyon című pódiumműsor a nagy 
érdeklődés, illetve helyszűke miatt a helyszín-
nek meghirdetett Mokka Kávéház helyett a 
Művelődési Ház koncerttermében lesz meg-
tartva. 


