
Egy hosszú hétvége teltkarcsú idomait 
magára öltve itt a húsvét, ergo hétfőre statisz-
tikailag 98,72 százalékosra nő annak az esélye, 
hogy maguk a következő mondatokat hallják: 
Ilyen köményest nényjéd is csak tízévente ve-
gyít, pedig ő aztán érti; Volt a katonaságnál egy 
galaci orvos, az mondta, hogy a szilvapálinka 
direkt jó a szervezetnek; Megnyalinthatja Bé-
luka is, már nagy fiú; Ne félj, ez eredeti orosz-
hegyi (nem abból, amit a magyarországi turis-
táknak adnak); Ezt az ánizsos ananászlikőrt 
az ünnepre tartogattam; Mitől olyan sápadt 
ez a gyermek?; Na, még egyet, s aztán tényleg 
megyünk, mert sietünk; Hogy megváltozott 
ez a Tudor negyed, hiába, ügyes a néptanács; 
Asszem, a hajtásit kéri; Anyám megmondta, 
hogy egy disznóhoz megyek feleségül. (Az ada-
tokat a szerző Életveszélyes népszokások a Csí-
ki-medencében és Egyenes járás: genetikai kód 
vagy társadalmi kényszer? című szakdolgoza-
taiból merítettük.) 

Távol álljon tőlem, hogy az ünnepen a po-
hárral harmonikusabb kapcsolatba kerülőket 

zargassam (hogy kerülnék a negyven legjobb 
barátom szeme elé?), annyi azonban biztos, 
hogy a húsvéthétfőhöz nálunkfelé legalább 
annyira hozzátapadt az „inverz locsolás”, 
mint a kék pirostojás vagy az 1996-os évjára-
tú 8x4 spré. Nincs is ezzel túl nagy baj, nem 
tartozom azok közé, akik a külsőségektől féltik 
az ünnep spirituális tartalmát. (Bár az vi-
szonylag nehezen nevezhető elegánsnak, hogy 
hétfő estére a 15 évesnél idősebb férfilakosság 
fele úgy néz ki, mint aki öt perce szabadult az 
egyiptomi fogságból.) Egyébként a húsvét hé-
ber neve, a pészah kikerülést, elkerülést jelent. 
Ez az ünnep magyar nevében nincs benne, de 
Menaságon például a húsvéti körmenet neve 
a mai napig: kikerülés.

Igyekezzenek úgy ünnepelni, hogy elkerül-
jék azt, ami méltatlan, megalázó, kiforgató. Ez 
az én jókívánságom is: bár a jelenlegi helyzet-
ben ez nehéz, de kerülje ki Önöket is minden 
méltatlan, megalázó, kiforgató ember és hely-
zet. Alig hiszem, hogy ez felsőbb segítség nélkül 
lehetséges volna. Áldott húsvétot! 
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75 centis  
a világ legkisebb lakókocsija
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Ami marad…
                     villanás n Burus János Botond

Többnyire derült idő várható sok napsütéssel, 
időnként kissé megnövekvő felhőzetre lehet számí-
tani. Csapadék nem lesz. Éjszaka helyenként párás-
sá válik a levegő. Front nincs. A szép, tavaszi időben 
érdemes minél többet a szabadban lenni, de vigyáz-
zunk, az áprilisi napfénynek már van ereje.
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Mindössze 75 centi széles és két méter 
hosszú a világ legkisebb lakókocsi-
ja, amelyben azonban van tévétől 

kezdve teakonyháig sok minden.
A Nagy-Britanniában kifejlesztett lakóko-

csi egyszemélyes, csak egyetlen ágy van ben-
ne. A beépített tévé 50 centis képátlójú – akár 
ágyból is lehet nézni. A vontató négykerekű 
robogó. Az egész „karaván” oly kicsi, hogy el 
lehet manőverezni vele egy nagyáruház áru-
folyosóin – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap. Hosszú útra ugyanakkor csak 
végtelenül türelmes embereknek ajánlott, 

mivel csúcssebessége 8 kilométer óránként, 
így egy kirándulás Londonból Skóciába egy 
hétig is eltart – csak oda...

Kirujfürdői pillanat beküldte: andrás zsolt, lövéte

Sorsoltunk!

Az április 4–8. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Tóth Zoltán-
Vilmosnak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Aram Iljics Hacsaturján – 
Spartacus; Giacomello Roberto – Péter Hilda; 
Dunkler Róbert – Dálnoky Csilla; Antal Csa-
ba – Benedek Ágnes; Márdirosz Ágnes – Bog-
dán Zsolt.

skandi  készÍtette: benedek enikő
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