
Közismert, hogy mit jelentett Japán lakos-
sága számára a tavaszi földrengés okozta ter-
mészeti katasztrófa. Számos emberi áldozatot 
követelt, hatalmas anyagi károkat okozott ez 
a természeti csapás. Világszerte a károsultak 
megsegítésére siettek kormányok, nemzetközi 
segélyszervezetek, vallási felekezetek, civil szer-
veződések, sőt magánszemélyek is. Ha meg-
késve is, de lépett a román kormány is: június 
1-jén fogadta el a 2011/568-as kormányha-
tározatot, amely értelmében „humanitárius 
sürgősségi segélyként ingyenesen 30 000 liter 
sima ásványvizet ajánlanak fel, 50 000 lejes 
értékhatárig terjedően”. Szép gesztus. A kor-
mányhatározat a Hivatalos Közlöny június 
16-i számában jelent meg, s abból az derül ki, 
hogy a szóban forgó ásványvízmennyiséget az 
állami tartalékalapból biztosítják. A csoma-
golás és a belföldi szállítás költségei az illetékes 

szakhatóságra hárulnak. A Bukarest–Tokio 
útvonalon történő szállítás költségei a Külügy-
minisztériumot terhelik, s ennek okán, annak 
költségvetését a kormány rendelkezésére álló 
takarékalapból 383 000 lejjel egészítik ki. 
Ezek szerint az 50 000 lejnyi adományra 
még ráköltik annak több mint hétszeresét. 
Azaz többe kerül a leves, mint a hús... A se-
gélyadomány indokolt és örvendetes, de „ki-
vitelezési” módja már kevésbé. Talán annak 
pénzadományként való eljuttatása sokkal 
racionálisabb lett volna. És jóval nagyobb 
mennyiségű ásványvizet lehetett volna abból 
vásárolni Japánban vagy egy ahhoz közeleb-
bi országban... Mert a lényeg nem azon van, 
hogy „Made în România”, hanem az ado-
mány nagyságrendjén. És hogy mennyibe 
kerül a szállítás, az talán csak az egyik vagy 
a másik légitársaságot „érdekelheti”.
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Zuhogó esőben várták 
a napkeltét a Stonehenge-nél
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Amikor többe kerül a leves, 
mint a hús...

         villanás n Hecser Zoltán

Északon, északkeleten időnként több lesz a felhő, 
de a megyében túlnyomóan derült, napos idő várható, 
csapadék nélkül. A megszűnő hidegfronti hatást lassú 
melegedés, melegfront jellegű változás követi. Fejfájás 
előfordulhat.
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Tizennyolcezren várták tegnapra virra-
dóan a leghosszabb nappal hajnalát a 
Stonehenge-nél, Nagy-Britannia ősi 

kőkörénél, ám nem sokat láttak belőle, mert zu-
hogott az eső.

A tömeg az idén jobban viselkedett, mint 
tavaly, akkor ugyanis a rendőrség 34 embert 
vett őrizetbe kisebb rendbontás okán, most 
viszont csak húszat. A résztvevők között sok 
volt az úgynevezett újpogány, a magát kelta 
papnak, druidának valló, továbbá napimádó 
– a legtöbben azonban egyszerű kíváncsisko-
dók voltak. 

Tavalyelőtt kétszer annyian mentek el a 
leghosszabb nappal hajnalát megünnepelni, 
mint az idén: több mint 36 ezren voltak. 

A Stonehenge eredete és rendeltetése 
mindmáig rejtély, a legvalószínűbb, hogy 

hatalmas naptár. Három szakaszban épült, 
a „legújabb” része is elég ősi: 3600 esz-
tendős, a legrégebbi pedig ötezer éves. A 
kőkörkompozíció Nagy-Britannia egyik leg-
népszerűbb látványossága, évente 850 ezren 
keresik fel.
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