
Nyár van. Legalábbis a naptár szerint, 
az időjárás azonban nem ezt igazolja. Sok-
kal inkább tűnik úgy, mintha ősz lenne. 

Hetek óta esős idő van és meglehetősen 
hideg. Az elején még reménykedtem, hogy né-
hány nap, és ismét visszatér a meleg. De nem 
ez történt, sőt egyre hidegebb lett, olyannyira, 
hogy előkerült az őszi csizma és a kabát, a nyá-
ri ruhák pedig el vannak felejtve. Az esőkabát 
és a gumicsizma szinte mindennapos viseletté 
vált. A meteorológusok mindennap mondják, 
hogy lesz még egy kis eső vagy egy napig javul 
az idő, aztán megint lehűl. Volt, hogy bejelen-
tették a felmelegedést, mégis elmaradt. Váratlan 
fordulatokban bővelkedik a nyár, mindenesetre 
úgy tűnik, ez sem lesz az évszázad legmele-
gebb néhány hónapja. Bár Gyergyóban hozzá 

vagyunk szokva a hűvös időhöz, de ez azért 
már nekünk is sok. Régebben legalább voltak 
támpontok, melyek után lehetett igazodni: 
eső lesz, ha udvara van a holdnak, ha messzi-
re hallatszik a harangszó, erősebben csípnek a 
legyek vagy szaporábban futkároznak a han-
gyák. Viszont tudták azt is, száraz idő lesz, ha 
reggel köd van vagy ha éjszaka ciripel a tücsök. 
Ma már sem hangya, sem tücsök nem tudja 
mi lesz, nem is csoda, hiszen zavaros az egész, 
nem ehhez vannak szokva. A kert alatt a libus-
kák is dideregnek minden bizonnyal. Bennem 
azonban kezdett megfogalmazódni egy elmé-
let: átalakulóban van az éghajlat, eddig a nyár 
igen rövid volt, mostanában viszont teljesen 
kimaradni látszik. Van viszont nyolc hónap tél, 
aztán pedig egy esős évszak. 
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Süss fel, nap…

         villanás n Lázár Hajnal

A sok napsütés mellett északkeleten lehet erőtel-
jesebb a nappali gomolyfelhő-képződés, a hegyvidé-
ken kisebb esővel. Melegfront jellegű hatás okozhat 
fejfájást, migrént, vérnyomás-ingadozást. A magas 
UV-sugárzás miatt kerüljük a déli órákban a tartós, 
direkt napsugárzást!
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Angelina Jolie és Sarah Jessica Parker 
vezeti a legjobban kereső hollywoodi 
színésznők listáját, mindkét filmcsillag 

30 millió dollárral növelte bankszámláját 2010 
és 2011 májusa között. A Forbes pénzügyi 
magazin összesítése szerint Angelina Jolie Salt 
című kémfilmje sikerének, valamint Az utazó 
című filmnek köszönhette előkelő helyezését. 
Előbbi világszerte 300 millió, utóbbi 280 millió 
dollárt hozott a kasszáknál.

Sarah Jessica Parker sikersorozata, a Szex és 
New York ismétléseiből és a széria filmfolytatá-
sának második részéből tett szert csillagászati 
összegekre. A Szex és New York 2. 290 millió 
dollárt keresett a jegypénztáraknál. A színésznő 
producerként is részt vett a sikertörténetben.

„Talán meglepő, hogy Sarah Jessica Parker a 
lista élén áll, de talán sokan nem tudják, hogy 
sokat keres parfümjei és reklámszereplései révén 
is” – írta a Forbes.com.

A két színésznőt Jennifer Aniston és Reese 
Witherspoon követi egyaránt 28 millió dolláros 

keresettel. Aniston legutóbbi nagy dobása a Kel-
lékfeleség című film volt, amely a negyedik legjob-
ban kereső munkája lett a színésznőnek.

Az első tízben szereplő filmcsillagok össze-
sen 218 millió dollárt kerestek – summázott a 
Forbes, amely producerek, ügyvédek, ügynö-
kök és hollywoodi bennfentesek segítségével 
becsülte meg a színésznők keresetét.

A tavalyi listát még Sandra Bullock vezette, 
a híresség azonban az utóbbi bő egy évben nem 
forgatott, így visszaesett a kilencedik helyre 15 
milliós bevétellel.

A fotót Erőss Miklós, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

Sorsoltunk!

A június 20–24. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a székelyudvarhelyi Jakab 
Ibolyának kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Babits Mihály – Kártya-
vár; Horváth Károly – Charlie; Ilja Jefimovics 
Repin – Hajóvontatók; Claude Debussy – Já-
tékok; ...mert ott nem árulnak sört.

fotóalbum
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