
Általában örömmel veszem, ha román 
vagy multinacionális cégek magyar nyel-
ven tájékoztatnak termékeikről. Vannak 
azonban esetek, amikor ez a tájékoztatás 
elkeserítő.

A számlák mellett rengeteg szórólap és 
katalógus érkezik naponta a postaládába. 
Láttam, sokan anélkül dobják el, hogy be-
lenéznének, de én át szoktam lapozni, hogy 
lássam, mit kínálnak. Tudom, környezet-
szennyezés, hogy számtalan fát vágnak ki 
a haszontalan katalógusok miatt, de ha 
már kéretlenül is rám tukmálják, legalább 
megnézem, mit akarnak eladni. Sok érde-
kességet láttam már, de legutóbb igen kel-
lemetlen meglepetés ért. Ahogy a külföldi és 
román cégek terjeszkednek Hargita megyé-
ben, rájönnek, hogy célcsoportjuk nagy része 

magyar nyelvű, ezért megpróbálnak ma-
gyar irományokkal megközelíteni minket. 
Ezek a kiadványok többé-kevésbé sikeresek, 
de egy igazán siralmas darabbal is talál-
koztam. Egy ruhásbolt kínálja olcsó termé-
keit a vásárlóknak, részletes katalógusban, 
fényképekkel, megnevezéssel és árral ellátva. 
A noi ruhacska, ferfi alsonadrag, kisgyereg 
nadrag, noi cipo, nyari balerina csak né-
hány a fantasztikus ajánlatból, de van ott, 
miből válogatni bőven. Nem hiszem, hogy 
egész Hargita megyében nem találtak egy 
személyt, aki képes lett volna románról ma-
gyarra fordítani a ruházati cikkek megne-
vezését és mellé egy számítógépet, mellyel az 
ékezetes betűket is le lehet írni. Az ilyen ma-
gyar fordítások sokkal inkább megalázóak, 
mint örvendetesek.
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Képregényes életrajz jelenik meg 
Steve Jobsról
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
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 e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 
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Magyartalan kínálat
         villanás n Lázár Hajnal

A sok napsütés mellett helyenként erősebb go-
molyfelhő-képződés várható, de csapadék nem va-
lószínű. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a lég-
mozgás.
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Képregényes életrajz jelenik meg Steve 
Jobbsról, az Apple informatikai óriáscég 
egyik alapítójáról és vezérigazgatójáról.

A 32 oldalas képregényt augusztus 24-
én hozzák forgalomba nyomtatott és online 
alakban is – jelentette be hétfőn a Bluewater 
Productions Inc. kiadó.

A képregény bemutatja, hogy a számító-
gépes guru hogyan járult hozzá az Apple cég 
megszületéséhez, és később hogy adott új 
lendületet a cégnek az olyan új termékekkel, 
mint az iPod, az iPhone és az iPad.

Steve Jobs képregényes életrajza egy so-
rozat része, amely olyan ma élő hírességek 
életébe enged bepillantást, mint Lady Gaga, 
Sarah Palin vagy Mark Zuckerberg. Valójá-
ban azért gondoltak Steve Jobsra – árulta el a 
kiadó –, mert a Facebook-alapító Zuckerberg 

képregényes életrajza akkora siker volt, hogy 
mind egy szálig elfogyott. A Jobsról szóló 
kiadványt C. W. Cook írta, a rajzokat pedig 
Chris Schmidt készítette.
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