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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Vasárnap ért véget a nagy nemzetközi ér-
deklődésnek örvendő budapesti Sziget Fesztivál. 
Az idén sem maradt el a közönségsiker. Neves 
zenészek, énekesek léptek ott fel, érdemes emlí-
tést tenni arról is, hogy a „nyitány” másokra há-
rult, lévén, hogy az első „fellépők” a fogyasztó-
védelmi és az adóhatóságok képviselői voltak. A 
vonatkozó jogszabályok betartási módját ellen-
őrizték, azt, hogy az árusok adnak-e számlát 
vagy nyugtát, működtetnek-e pénztárgépeket 
stb. Hasonlóképpen történt a Hungaroringen, 
amely esetében a „bemelegítés” hárult a pénz-
ügyőrökre, a fogyasztóvédelmisekre. Mindkét 
rendezvényt végigkísérték ezek a hatóságok. 
Nem véletlenül és nem ok nélkül, mert az ilyen 
jellegű rendezvényeken gyakran előfordulhat 
a jogsértés. Mi történik mifelénk? Nemrégiben 
Bukarestben lehetőséget teremtettek arra, hogy 
az érdeklődők meglátogathassák a hivatalo-
san még fel nem avatott Nemzeti Arénát. Volt 
ott látnivaló, hisz a régió egyik legkorszerűbb 
sportlétesítményéről van szó. A látogatás alkal-
mával üzemeltek az ott található különböző 
kereskedelmi egységek is. Lehetett szendvicset, 

hűsítőt, ásványvizet, édességet stb. vásárolni. 
Egy dologra azonban nem figyeltek oda az 
illetékesek, nevezetesen arra, hogy azok a ke-
reskedelmi egységek nem üzemeltetik a pénz-
tárgépeket, és a nyugta is ismeretlen fogalom. 
Ugyancsak Bukarestben történt meg, hogy a 
kormányfő jelenlétében felavatott nagy kínai 
üzletház boltjaiban „hiánycikk” a pénztárgép, 
a számla és a nyugta. Utólag a pénzügyőrség 
is akcióba lépett. Eső után köpönyeg. Szűkebb 
pátriánkban is tapasztalni, hogy ilyen vagy 
olyan kisebb lélegzetű rendezvényeken a kü-
lönböző árucikkeket forgalmazó vállalkozá-
sok nélkülözik a pénztárgépet, a nyugtaadást. 
Nemrégiben tapasztaltuk, hogy távolabbról 
érkező vállalkozók borsos áron kínáltak bőrka-
bátokat, szőrmeárut, bundákat, köztük olyant 
is, amely ára jóval meghaladta az 1000 lejt. 
Annak ellenértékét, a pénzt az élelmes vállal-
kozó a zsebébe gyúrta, de annak ellenében csak 
a portékát adta át, nyugtát nem. S az ilyen ren-
dezvényeken sajnos nem találjuk meg a „fellé-
pők” soraiban a pénzügyőrséget, s ritka vendég 
a fogyasztóvédelem is. Kinek jó ez?...

Az első „fellépők”...
   villanás n Hecser Zoltán

Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jelentős 
mennyiségű csapadék nem valószínű. Hidegfronti 
hatás várható. Fejfájás, rossz közérzet, idegesség jelent-
kezhet.

"

Vizet prédikálnak, de bort termelnek már 
1600 esztendeje egy ősrégi francia kolos-
tor szerzetesei elég jó árért: palackját 230 

lejnyi összegért adják. A bevétel jó részét viszont – 
hitvallásukkal példaadó összhangban – jótékony 
célra adományozzák, mert mint mondják: jobb 
adni, mint kapni. Pedig igen fáradságos a mun-
ka, és a kolostornak csak mintegy húsz szerzetese 
van. Mindegyikük  kapál, metsz, gazol, szüretel a 
8 hektáros szőlőben, boruk garantáltan bio, soha 
nem használtak és használnak vegyszert – se nö-
vényvédőt, se műtrágyát –, de még gépeket sem, 
mindent kétkezi munkával végeznek. 

A kolostor egy kis szigeten található a Föld-
közi-tengerben Cannes-tól nem messze. Immár 
1606 esztendős, még 405-ben alapították. Ka-
landos sorsa volt: kalózok támadtak rá, a Bene-
dek-rendből ciszterci lett, volt, hogy államosítot-
ták a szigetet, mígnem 1859-ben megvásárolta 
Fréjus városának püspöke, és azóta háborítatlan a 

tulajdonjog. Az agyagos, homokos, meszes talaj 
rendkívül változatos táplálékkal szolgál a szőlő-
nek, amely ezt borának zamatával hálálja meg. A 
nedű nyert már több díjat, és Cannes-ban is jól 
szerepelt. Persze nem a versenyfilmek mezőnyé-
ben, hanem a sztárok poharaiban. A legutóbbi 
fesztiválon a zsűrinek is főző szakács ezt páro-
sította menüjéhez, pontosabban ezeket, mert a 
szerzetesek egész kis „borcsokorral” szolgálnak.

Nyári naplemente incze-Ferencz eszter, a csíkmenasági gál sándor általános iskola 8. osztályos tanulója

fotóalbum

1 3 4 8
5 8 2 4

5 9 6
1 7 8 9

5 9 6
9 1 2 5

4 3
4 7 8 2

3 7 6 1

2 9
3 6 1
7 1 9

3 6 1
8 3

1 7 2
7 9

4 2 8 6

2 8 3 9 4

kezdő szint haladó szint

sudoku
skandi  kÉszítette: benedek enikő

a gondolat 
befejező
része 1.  *   * gumiTömlő

Sugár
CSíkoS pATáS 
állAT

AlváSfáziS
liTer

pouNd
A felSőfok 
meg-
NevezéSe

mókuSféle 
állAT

Amper
befejező
rész 2.
oxigéN  m

AgyAg-
ember

középeN 
felél!
éSzAk

ipSziloN
ell!

... ovo, eleve
ki Nem 
állHAT

NAgyoN 
forró
zeNéS SzíN-
pAdi mű

A mAroS 
TeSTvére!

mAgASról 
leSzökő
réSzvéNy-
TárSASág

báCSikA
vATikáNi, 
THAif., olASz

mAgyAr ál-
lAmi vASúT

TovA
vAdáSz-
kuTyA

goN-
doSkodik 
rólA

bór
élTeTő Nedű

virág 
TermőréSze
jó kedélyű

keleT
járom
pApírrA 
jegyez

kArdozik
TárSA röv.

Az udvArrA

  *   o

deHogy!

AlkoHol 
HATáSA 
AlATT vAN

beC. Tibor
éSzAk

9

9

A rejtvényben 
Thomax Huxley egyik gon-

dolatát idézzük: 

„Az alkotó élet titka az, hogy 
felnőttkorban is megőrizzük 

...” 
(Befejezése a rejtvényben!)


