
Gumicsizmásan sürgünk-forgunk 
Szentmihályon, kattogtatjuk a fény-
képezőgépet. Drámai erejű felvételek 
készülnek a falu főutcáján sodródó rön-
kökről, a homokzsákokat cipelő ázott-iz-
zadt férfiakról. Egy munkaruhás atyafi 
a kormányt szidja kegyetlenül: „Tavaly 
is nem egyszer éltük meg ezt, mégsem 
történt egy kapavágás sem! Hát miért 
nem csináltak valamit? Bezzeg máshol 
lehetett!” – forr benne a tehetetlen düh, 
miközben megpróbálja megakadályozni, 
hogy betörjön a víz a portára. A mun-
káját részben siker koronázza, hiszen a 
zajló áradatot visszatartják a zsákok, 
ám az alattuk átszivárgó víz miatt az 
udvar alacsonyabban fekvő részén már 
jókora tavacska alakult ki. „Maguk is 
most jönnek? Miért nem akkor jöttek, 
amikor ekkora volt a víz” – haragszik 

meg ránk is, a kerítés oldalára bökve. 
Amikor eláruljuk, hogy más falurészen 
voltunk, megenyhül. A szemben levő 
kis ház tornácáról egy néni kukucskál. 
Aprócska öregasszony, mindössze anyó-
kás ráncai látszanak ki a lécek közül. 
Igazi, bulvárfotósnak való klisé lenne: 
elszigetelt ház tornácán álló, tehetetlen 
és kétségbeesett anyóka. Lenne, ha nem 
nevetne a néni. Az öreg hölgy azonban 
hamiskásan mosolyog. Az ok egyszerű: 
idén sikerült átvernie a természetet. „Teg-
nap fejeztük be a pincetakarítást. Az üres 
pincét öntötte el a víz, semmit nem kapott 
odalent” – kuncog jóízűen, derülve, hogy 
ezúttal felülkerekedett az árvízen. „Majd 
kiszárad a pince, nem kell szárítgatni a 
terményt, mint a tavaly” – mosolyog tör-
hetetlen optimizmussal, a hirtelen jött 
tengertől körülzárt tornácon a néni.
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Jöhetsz víz, üres a pince!
   villanás n Hompoth Loránd

Észak felől újabb csapadéksáv éri el a térséget, emiatt 
ismét egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra. 
Több helyen alakulhat ki ma is, holnap is egy-egy zivatar 
felhőszakadás kíséretében. Kettős fronthatás miatt fejfá-
jás, levertség, nyugtalanság, vérnyomás-ingadozás jelent-
kezhet.
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Jókora szórakozási központot épít tízéves 
ikerlányainak egy férfi Nagy-Britanniában, 
hogy ne unatkozzanak gyerekei.
A műjégpályával, 12 pályás bowling te-

remmel, akadályösvénnyel, lézerarénával, 
éttermekkel kiegészített komplexum 1,5 
millió fontba (450 millió forint) kerül. A 41 
éves „szuperapa” mérnök, van munkahelye, 
de fizetés nélküli szabadságra ment, hogy 
csakis a beruházásra összpontosíthasson. 
Napi 18 órát dolgozik. A tőkét nem teljesen 
saját zsebből teremtette elő: bankhitel áll 
mögötte, a Leisure Planet (Pihenő planéta) 
nevű központ ugyanis vállalkozás, bevételt 
fog hozni. Nem csupán a két lány játszado-
zik majd benne, hanem a környék aprónépe 
úgyszintén.

Az apának az adta a lökést, hogy lánykái arra 
panaszkodtak, nincs semmilyen szórakozási léte-

sítmény lakhelyükön, Darlingtonban és annak 
környékén. Bár a férfi mindent megtesz, hogy 
gyerekei minél jobban érezhessék magukat, és 
az ikreket irigylik is osztálytársaik, a lánykák még 
sincsenek elkényeztetve – írta a brit Metro újság.
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A fotót Vancsa Zalán, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   
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