
skandi

Olt-part-takarítás volt április végén. Épp-
úgy, mint tavaly. Feltételezem, hogy nagyrészt 
ugyanazok az emberek, többnyire ugyanazok 
a lelkes pedagógusok kivezényelt diákjaikkal 
szedték össze mindazt a mocskot, amit más 
otthagyott. Volt alkalom, mikor gumikesztyűt 
húzva jó pár diák és felnőtt között magam is 
takarítottam az Olt partján, jól emlékszem 
például a hírhedt „palack-gát” elpucolására, 
arra amikor a vízből kiszedett minden egyes 
flakont ki kellett üríteni, mert a begyűjtő csak 
úgy vette át. Sosem feledem az orrfacsaró bűztől 
émelygő diáklányok szitkozódását a folyóvizet 
szennyező embertársaikra vonatkozóan, és em-
lékszem arra a leánykára is, aki az egész napi 
munkától fáradtan, az undorító látványtól és 
szagtól már-már a rosszullét határán állva azt 
mondta, ha még egyszer meglát valakit, hogy 
mocskot dob az Oltba, hát ő a kezeit letöri.   

Ezek az akkor elcsigázott diákok jutottak 
eszembe vasárnap, mikor Jenőfalván jártam. 
A falu között nyoma sem volt annak, hogy 
valaki is komolyan vette volna a szervezők 
felhívását, és április végén nekilátott volna 
elpucolni a folyópartról a tavalyi árvíz óta ott 
éktelenkedő, és azóta csak szaporodó szemetet. 
Azt a rettentő méretű koszt, ami a falu között, 
a porták előtt folyó Olt partján van, leírni 
szavakkal nem lehet. Kivételt csak rövid sza-
kaszok képeznek, ahol egyértelműen látszik, 
hogy az ott lakók gazdaszelleme a kapujuk 
előtt folyó víz partjára is kiterjed. Ők viszont 
az elenyésző kisebbség. A többség minden bi-
zonnyal arra vár, hogy valaki, akinek szeme 
már nem bírja a látványt, önkénteseket, diá-
kokat vezényeljen ki oda, hogy közmunkában 
eltakarítsa a szemetet. Mert így könnyebb. 
Csak kevésbé tisztességes.

Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. május 3., keddhargitanépe

Ikrei születtek  
Mariah Carey énekesnőnek
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Parttakarítás előtt és után

         villanás n Forró-Erős Gyöngyi 

Fokozatosan mindenütt megnövekszik, megvas-
tagszik a felhőzet, de eleinte több-kevesebb napsütés-
re is számíthatunk. Kezdetben csak a hegyvidéken, 
majd kora délutántól egyre több helyen várható zá-
por, helyenként zivatar. 
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Ikrei születtek a Mariah Carey–Nick Can-
non házaspárnak, éppen házasságuk har-
madik évfordulóján.
A 41 éves amerikai énekesnő szombat dél-

előtt az egyik Los Angeles-i kórházban hozta 
világra gyermekeit, egy kislányt és egy kisfiút. 
A 45,7 centiméteres leánygyermek született 
előbb, 2,35 kilogramm súllyal, a „másodszü-
lött”, 48,3 cm-es fiúbaba 2,44 kilóval jött vi-
lágra. Nevük még nem ismert.

Az apa, Nick Cannon 30 éves színész sa-
ját Rolls-Royce-án vitte kórházba a vajúdó 
kismamát, és annyira ideges volt, hogy elvé-
tette a szülészetet.

A sztárpár egy rövid románc után 2008. 
április 30-án mondta ki a boldogító igent a 
Bahamákon. Szombatra tervezték az évfor-
duló megünneplését és a házassági fogadalom 

megújítását, amit a szülés miatt vasárnapra 
halasztottak. Mariah Carey tavaly október-
ben jelentette be, hogy babát vár, és csak ek-
kor fedte fel azt is, hogy röviddel az esküvő 
után volt egy vetélése.

 kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő

A fotót Szabó Attila, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.

fotóalbum
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