
Múlt hétvégén vonattal utaztam hazafelé 
Szebenből, egy fesztiválról. A vonaton olyan 
fülkébe kerültünk, ahol már két fiatal fickó ült. 
Hegymászóknak tűntek, nagy hátizsákos fel-
szerelésük mellett feltűnő volt, hogy mennyire 
fáradtak. De nemcsak fáradtak, hanem eltéved-
tek is voltak, angolul érdeklődtek, hogy mit ír a 
jegyükön. Mint kiderült, csak Ploieşti-ig szólt a 
helyjegyük, míg a menetjegyük Bukarestig. 

Érdeklődésük apropóján szóba elegyedtünk 
velük, arra számítottam, hogy németek vagy 
hollandok, mert fehér bőrűek voltak, és az egyi-
kük nagyon szőke, ráadásul furcsa volt az angol 
akcentusuk. Mondták, hogy Magyarországon 
voltak egy másik fesztiválon, és itt Szebentől 
jó pár kilométerre valahol fenn a hegyekben 
szintén fesztiváloztak. Siránkoztak, hogy na-
gyon hideg volt éjszaka ott fenn a hegyekben. 
Rákérdeztünk, hogy hol élnek, azt felelték, 
hogy Londonban, de nem angolok. Megtud-
tuk, hogy dél-afrikaiak. Nem kis megdöbbenés 

látszódhatott az arcunkon ezek hallatán. Meg-
lepő, hogy vannak emberek, akik gyakorlatilag 
a világ másik feléről hallanak olyan rendezvé-
nyekről, amelyek itt zajlanak, még akkor is, ha 
a szubkultúra, amit képviselnek elég összetartó, 
hála az internetnek.

Elmesélték, hogy Londonban élnek, és 
dolgoznak. Az egyiküknek már megvan az 
angol útlevele, ezért szabadon járhat-kelhet 
a világban, le is akar telepedni végleg ott. A 
másik fiúnak azonban dél-afrikai útlevele 
van, és nem is csináltat angolt, mert novem-
berben költözik vissza hazájába, Fokvárostól 
néhány kilométerre északra. Ő dél-afrikai ví-
zummal utazik, és ez sajnos sok korlátozással 
jár. Romániában például csak tizenegy na-
pot tartózkodhat – másik megdöbbentő in-
formáció 10 percen belül. Ki gondolta volna, 
hogy Romániát is félteni kell valakiktől, na 
de kiktől, egy ma már majdhogynem nyuga-
tiasabb társadalomtól?

Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. augusztus 22., hétfőhargitanépe

Mamutbébi helyett rozmár

12
26 C̊

11
24̊C

11
23 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

13/27 12/24 13/26 12/26

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Féltik Romániát a dél-afrikaiaktól!
villanás n Márk Boglárka

Nagyrészt derült, száraz idő lesz, csak holnap 
késő délutántól sodródhat be egy-egy zápor, zivatar. 
Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. 
Zivatar környékén viharos széllökés is előfordulhat. 
Nagyon erős UVB-sugárzás lesz. 
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Egy hatalmas rozmár megkövesedett ko-
ponyájának bizonyult az a lelet, amelyet 
pénteken találtak Oroszország Jamal-

Nyenyec Autonóm Területén, s amelyet ere-
detileg mamutbébinek véltek. A tundrában a 
felszínen talált lelet kiemelésére azonnal sür-
gős expedíciót indítottak, s még pénteken el 
is szállították a terület székhelyére, a Moszk-
vától mintegy 2500 kilométerre északkeletre 
lévő Szalehardba, az ottani Semanovszkij-
múzeumba. Ott azonban a szakértők megál-
lapították, hogy egy nagy rozmár megkövese-
dett koponyájáról van szó. Natalja Fjodorova, 
a múzeum igazgatója elmondta: a hatóságok a 
koponyát a múzeumnak adományozták, amely 
örömmel fogadta, mert eddig nem rendelke-
zett őskori rozmármaradványokkal.

A legismertebb mamutbébileletet is ezen 
a vidéken találták: a Ljubának elnevezett kis 
mamutra 2007-ben leltek. A paleontológu-
sok azóta bizonyították, hogy Ljuba mintegy 
37 ezer 500 évvel ezelőtt pusztult el, körülbe-

lül 4-5 hónapos korában. Ljubát az orosz Tu-
dományos Akadémia Zoológiai Intézetében 
konzerválták, majd a világ számos pontján 
kiállításokon mutatták be, később azonban 
visszatért Szalehardba, és jelenleg is az ottani 
múzeumban látható. A ma ismert legrégibb 
mamutleletek mintegy négymillió évesek, 
ezeket Etiópiában találták. A legutolsó pél-
dányok a tudomány mai állása szerint mint-
egy négyezer évvel ezelőtt vesztek ki.
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