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Veszélyben vannak 
az altamirai barlangfestmények

A franciaországi Lascaux-hoz hason-
lóan mikroorganizmusok fenyege-
tik a spanyolországi Altamira-bar-

lang festményeit is. A kutatók azt szeretnék, 
ha a barlangot – a tervek ellenére – egyelőre 
nem nyitnák meg újra.

„Nézd, papa, bikák!” – kiáltott fel a kis 
Maria, amikor észrevette a barlang plafonjá-
ra festett árnyakat 1879-ben, a Kantábriai-
hegységben lévő Santillana del Mar közelében. 
A „bikák” valójában az Altamira-barlang pla-
fonjára festett színes bölényeknek bizonyul-
tak. Ez volt a világon felfedezett első festett 
barlang; mintegy száz évvel később, 1985-ben 
a dél-franciaországi lascaux-i barlang után fel-
került a világörökség listájára.

Akárcsak Lascaux, Altamira is sérülékeny. 
A mikroorganizmusok jelentette veszély mi-
att 2002-ben bezárták a nagyközönség előtt. 
Októberben a Science című tudományos 
folyóiratban a Legfelsőbb Tudományos Ku-
tatási Tanács (CSIC) kutatói aggodalmukat 

fejezték ki esetleges újranyitása miatt. Miután 
már két ízben is bezárták restaurálás céljából, 
az újranyitás kérdése ismét felmerült az Alta-
mirai Nemzeti Múzeum vezetői és Kantábria 
autonóm körzet regionális kormánya között, 
azzal a nem rejtett szándékkal, hogy élénkítsék 
a helyi idegenforgalmat. A végleges döntés a 
spanyol idegenforgalmi minisztériumot, a bar-
lang tulajdonosát illeti meg, jogállását tekintve 
az altamirai barlang ugyanis kivételt képez a 
spanyolországi festett barlangok között, a töb-
bit a helyi autonóm közösségek kezelik.
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A ködfoltok megszűnése után a térség nagy ré-
szén gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék 
nem lesz.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíkszeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita 
Megyei Diák-fotópályázat I. díjat a csíkszeredai Péter Előd nyerte. A fotó címe: Az első fagy.

Ha bárki egy kávézóban a napi újság ol-
vasása mellett szeretné elfogyasztani reggeli 
kávéját, de azt nem a kívánt módon szolgál-
ják fel, megteheti azt, hogy fogja a dolgait, és 
angolosan távozik egy másik szolgáltatóhoz. 
Na, ugyanezt nem lehet megtenni Csíksze-
redában az egyik temetkezési céggel. Az ok 
egyszerű, majdnem monopol helyzetben van. 
A közelmúltban egy családi tragédia folytán 
az egyik helyi temetkezési céghez kellett for-
duljunk. Az akkor kialakított véleményemen 
azonban most, jóval higgadtabban sem tudok 
változtatni. A minket úgymond kiszolgáló 
személyzet mérhetetlenül udvariatlan módon 
viselkedett. Én értem, hogy ez nekik napi „ru-
tin”, de könyörgöm, mások gyászolva lépnek be 
az irodájukba, nem jó kedvből. Amikor valaki 
leül társasjátékot játszani, előbb elmagyaráz-
zák a szabályokat, és mindenki ahhoz alkal-
mazkodik. Velünk még csak a játékszabályokat 
sem ismertették. Hatalmas meglepetésünkre a 
temetés előtt felhívtak, hogy fizessük ki a szol-
gáltatás árát. Kértük őket, hogy várjanak, hi-
szen mindjárt kezdődik a szertartás. A válasz: 
őket az nem érdekli, kell a pénz, mert a bankba 

le kell rakják... Mindezt ha tudtuk volna előre, 
akkor elfogadjuk. De így?

Továbbmenve: a szolgáltatás ára X ösz-
szegbe került, amely szolgáltatásból nem 
igényeltünk mindent, hiszen megoldottuk 
saját magunk. Ez azonban nem számított. 
Ugyanannyit kellett fizessünk, mintha a teljes 
szolgáltatást igényeltük volna. És itt még nem 
áll meg a történet, ha a szolgáltatáson túl ko-
porsót, kellékeket stb. is tőlük vettünk volna, 
akkor a nyugdíjosztály által biztosított „kárté-
rítési összeg” nem is lett volna elegendő. Ez a 
legnagyobb tisztességtelenség, nem szégyellik a 
gyászoló családokat kihasználni, akik utólag 
döbbennek rá, hogy visszaéltek jóhiszeműség-
ükkel...

Más kérdések is felmerülnek: miképpen 
vannak betartva a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok, előírások? Például: az ügyfél megfelelő 
tájékoztatása; a szolgáltatások névjegyzéke 
és azok díjszabásai jól látható helyen való 
kifüggesztése stb. tekintetében. És van még egy 
kérdés: mindehhez mit szólhat a fogyasztó-
védelmi szakhatóság? Kíváncsiak lennénk az 
álláspontjukra.

Kegyelem
       villanás n Darvas Attila
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