
A távhő-szolgáltatási számlák kifizeté-
se nem egy család számára igazi megpró-
báltatást jelentett. Az állami szubvenció 
megvonása után a jövőben lehet, hogy 
még több számára. Tudni arról is, hogy 
ki így, ki úgy próbált spórolni vagy komp-
romisszumos megoldásokhoz folyamodni. 
Lapunk is írt arról, hogy voltak olyanok, 
akik a konyhai gázzal melegítették laká-
sukat. Ennek is megvolt a hátulütője, mert 
megemelkedtek a gázszámlák, s abból 
át kellett vállalniuk, kénytelen-kelletlen 
azoknak is, akik nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel. Egyes távhőszolgáltatók állítása 
szerint az ilyenszerű megoldás nem gya-

kori és nem jellemző. Illetve annak nincs 
különösebb szerepe a közköltségek alaku-
lásában. A magunk részéről ezt megcáfol-
nánk: az egyik csíkszeredai tömbházban a 
július havi közköltségelosztásból az derül 
ki, hogy a konyhai gázfogyasztásért alig 
30 százalékát kellett kifizetni a február 
havihoz viszonyítva. Nos, nehezen hihe-
tő, hogy háromszor kevesebb gázt hasz-
náltak el júliusban sütés-főzési célokra, 
mint februárban. A különbözet magya-
rázata ilyenképpen pedig az, hogy igenis 
esetenként jelentős mennyiségű konyhai 
gáz fogyasztódik el a téli hónapokban 
tömbházlakások fűtése céljából...
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Csökkent a fogyasztás...

         villanás n Hecser Zoltán

Többnyire kevés felhőre, túlnyomóan napos időre 
számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy 
mérsékelt lesz a légmozgás. Fronthatás ma nem veszi 
igénybe szervezetünket. Nyugodt, meleg nyári időre szá-
míthatunk.
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Az olasz csizma majdnem legalján mond-
ta ki szombaton a boldogító igent Sofia 
Coppola rendező. Az esküvőre holly-

woodi sztárokat hívtak meg a Basilicata tarto-
mányban levő, tizenkétezer lakosú Bernaldába.

Bernalda nevét még Olaszországban sem 
ismerték sokan, most azonban – legalábbis a 
kisváros reményei szerint – világhírnevet szer-
zett. Szombat délután itt fogadott örök hűséget 
egymásnak Sofia Coppola és Thomas Mars, a 
Phoenix együttes énekese.

Az esküvő helyszíneként a Coppola család 
egykori szülővárosát választották: Basilicatának 
ebből a szegletéből indult el 1904-ben az Egyesült 
Államokba Agostino Coppola, akinek hét gyer-
meke született: Carmine fiától pedig  a rendező 
Francis Ford Coppola, Sofia édesapja származik. 
Az esküvőt Bernalda történelmi palotájában, a 
19. században épített Palazzo Margheritában 
tartották Leonardo Chiruzzi polgármester előtt. 
A Basilicata legszebb kertjének tartott  palotaud-
varon rendezett esküvői vacsorán helyi speciali-
tásokat szolgáltak fel – az ANSA hírügynökség 
információi szerint hatvanöt vendégnek.

Bernaldát ellepték a paparazzik, de a meghí-
vott hollywoodi sztárok közül egyet sem tudtak 
lencsevégre kapni, hiába állítják a kisváros lako-
sai, hogy Silvester Stallonét látták a szupermar-
ketben vásárolni Nicolas Cage társaságában.

Francis Ford Coppola és családja 1962 óta 
jár vissza nagyapja szülővárosába, ahol a rende-
zőt díszpolgárrá is választották. Az esküvő előtt 
Coppoláék a Bernaldában élő rokonokat és bará-
tokat hívták meg ünnepi vacsorára. Bernalda la-
kosai azt remélik, legalább olyan híresek lesznek, 
mint a közeli Matera, ahol Mel Gibson forgatta 
A passió című filmjét.
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Öreg székelytől kérdezi az 
unokája: 

– Öregapám, látott már 
antennát?

– Hát láttam is, meg ettem 
is.

– De hát az fémből van.
– ... (poén a rejtvényben)! 


