
– Tudod, vannak homorú gödrök és dom-
ború gödrök – magyarázta egyik kollégám rez-
zenéstelen arccal, miközben mi, az asztal körül 
ülők már dőltünk fel a röhögéstől.

Eme tudományos eszmefuttatása azt köve-
tően hangzott el, hogy próbáltam megfejteni: 
mi a csudának kellett úgy betömni a gödröket a 
Csíkszeredából Zsögödön át, a vasúttal párhu-
zamosan futó terelőúton, hogy minden gödör 
helyett jókora púp legyen az aszfalton. Ez az 
útszakasz ugyanis ékes bizonyítéka a románi-
ai nemtörődömségnek, a dolgozunk csak azért, 
hogy ne üljünk hiába mentalitásnak. Ott volt 
egy rettenetesen tönkrement útszakasz, amit 
ha már mindenképpen meg kell foltozni, hát 
megfoltoztak: vették a vakolólapátot ( feltétele-
zem, hogy azt, mert azon a munkán semmiféle 
útjavító gépezet, szerszám nyoma nem látszik), 
belehanyigáltak valamennyi aszfaltféleséget a 
lukba, kit érdekel, hogy több-e vagy éppen keve-
sebb, mint amennyi abba pont belefér, lényeg, 
hogy a munka menjen. És persze a pénz fogy-

jon, mert az ilyen munka is – bár egy fabatkát 
sem ér – pénzbe kerül. Az eredmény pedig: nem 
gödrökbe belecsattanó autók, hanem a púpokon 
pattogó járművek.

Szóval ez a téma volt terítéken, mikor a 
kollégám előállt a homorú és domború gödör 
elméletével. De mivel hülyeségért nálunk sen-
kinek nem kell a szomszédba mennie, hamar 
megfogalmazódott egy olyan meglátás is, mi-
szerint a lukak helyén domboruló buckák a leg-
újabb divatú fekvőrendőrök, és tulajdonképpen 
csak a sebességkorlátozást szolgálják, de lévén, 
hogy nem hosszában húzódnak az úttesten, 
hanem kerekebb formájuk van, az is lehet, hogy 
nem fekvő, hanem guggoló rendőrök. 

Szóval, variáció erre az egy témára pár 
perc alatt sok született, a reggeli egészségügyi 
kacagásunk is biztosítva volt ezáltal. Kár, hogy 
az említett útszakaszon autózó sofőrök jó része 
nem látja a humort a dologban, amikor bucká-
kat kerülget, vagy éppen végigpattog rajtuk az 
autójával. 
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A svájci repülőember  
a Grand Canyon felett 

7 1 5 6 9
5 6

9 4 8 2
9 4

5 9 4 3 8
5 4

2 7 5 9
4 2

3 5 9 1 8

2 3 5
3 6

3 7 2 6 4
6 7 2 1

9 7
8 2 6 4

6 8 4 5 9
4 5

9 5 7

5
21 C̊

4
19 C̊

5
20 C̊

időjárás-előrejelzés

kezdő szint haladó szint

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

6/23 4/19 5/23 5/20

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

sudoku

Domború gödrök
         villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, kisebb 
csapadékkal. Időnként megélénkül az északkeleti 
szél. Melegfronti változás fejfájást, ingadozó vérnyo-
mást okozhat. A szép, tavaszi időben legyünk minél 
többet a szabadban!
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Nyolc percen állt szállt a Grand Canyon 
felett testreszabott lökhajtásos ruhájá-
ban Yves Rossy – jelentette be tegnap 

a svájci repülőember szponzora, a Breitling óra-
gyár. Rossy 60 méterre a kanyon pereme felett a 
Hualapai-rezervátumban hasította a levegőt. A 
svájci az eredetileg holnapra tervezett nyilvános 
repülését lemondta, mert úgy gondolta, hogy 
az gyakorlás nélkül túlságosan kockázatos len-
ne az ismeretlen terepen. Az amerikai Szövetsé-
gi Légügyi Igazgatóság ugyanis kevesebb mint 
egy órával a tervezett indulás előtt adta meg az 
engedélyt, így néhány nap késéssel tudott hó-
dolni szenvedélyének. A Breitling szerint Rossy 
szárnyalásának sebessége elérte az óránkénti 305 
kilométert is, mielőtt ejtőernyővel leereszkedett 
a kanyonba. A svájci élete egyik legnagyobb él-
ményének nevezte a vállalkozást.

„Az utolsó két mohikán” beküldte: vitos dorottya
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