
Naponta többször halljuk innen-on-
nan, hogy egészségünk érdekében min-
dennap legalább két liter folyadékot kell 
elfogyasztanunk. Nem mindegy azon-
ban, hogy mit iszunk.

Mindenki másra esküszik, mondják 
azonban, hogy a vizet nem lehet semmivel 
sem helyettesíteni. De ugyebár számtalan 
féle víz van. A legkézenfekvőbb a csapvíz, 
amit azonban sokan nem fogyasztanak, 
hiszen klórozott vagy nem jó az íze, esetleg 
egyéb kifogások merülnek fel: nem elég tisz-
ta, nem megfelelő a színe. Pedig ha valaki 
kóstolta a tengerparti vagy nyugati nagy-
városok vizét, az tudja, hogy a hegyvidéki 
csapvíz ahhoz képes mennyei.

Ha nem vezetékes víz, akkor van a pa-
lackos víz, abból is sokféle: szénsavas, kevés-
bé szénsavas, buborékmentes, ízesített és ha-

sonlók. Na de ezekkel sincs minden rendben, 
könnyedén lehet egészségre káros tényezőket 
találni bennük. Gyakran szólnak arról a 
hírek, milyen egészségtelen a túlságosan 
szénsavas víz, de újabban olyant is hallot-
tam már, hogy a palackba zárva jelentősen 
romlik a víz minősége. Nem beszélve arról, 
hogy egyik-másik víz kifejezetten rossz ízű. 
Sokan forrásvizet isznak, ami elméletileg 
tiszta és bio, de vannak, akik úgy vélik, tisz-
títás nélkül ez sem a leg jobb.

Felmerül a kérdés, mit igyunk, hogy 
ne ártsunk magunknak? Népszerű a 
mondás, miszerint igyon teát, aki beteg; 
kávét, aki álmos; vizet pedig, aki meg-
ijedt; a többiek maradhatnak az alko-
holnál. Éppenséggel ez is egy megoldás, 
de kétséges, hogy hosszú távon mennyire 
fenntartható. 

Terasz
szabadidő
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Ostoba fogyasztófigyelmeztetők
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Mit iszunk?

         villanás n Lázár Hajnal

Ma és holnap is többnyire derült, napos időre szá-
míthatunk, de helyenként erőteljesebb lesz a nappali 
gomolyfelhő-képződés. A magasban zajló melegedés 
miatt fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkez-
het, csökkenhet a koncentrálóképesség.

skandipályázatiszelvény 2011.május20.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet nyereményjá-
tékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk 
ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. június 1-jéig kell beküldeni.
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A lenyelt tollkupak akadályozhatja a lég-
zést! – ez az egyik döntős fogyasztó-
figyelmeztető termékfelirat az idén. A 

viadal az ostobaságról szól, mármint a gyártók 
általi „túlfigyelmeztetésről”. Természetesen az 
Egyesült Államokban dívik a verseny, más or-
szágokban nincs széles lehetőség olyan mond-
vacsinált perekre, melyekben azzal érvel a felpe-
res ügyvédje, hogy a gyártó nem figyelmeztetett 
kellően termékén a lehetséges veszélyekre.

Az idei immár a 14. esztendő, hogy meg-
mérettetnek a legostobábbnak tartott figyel-
meztetések. A győztes beküldő 500 dollárt 
kap, a második helyezett ennek a felét. A ko-
rábbi évek „termésének” legjava:

Csak állati használatra! – ez a figyelmezte-
tés egy haszonállat-miskároló készleten állt.

Ne egye meg a képernyőt! – ez a felirat 
azokat óvta, akiknek 2,5 centiszer 10 centis 
LCD kijelzőjük van.

Vigyázat! Kerülje el a halált! – ez a vá-
sárlófigyelmeztető, és mondhatni örök életre 

szóló szöveg egy traktortípuson volt olvasha-
tó. 2007-ben lett első. Akkor a második helyre 
egy vasalóhoz mellékelt óvás került: Ne vasal-
jon olyan inget, amelyet éppen visel!

További korábbi „aranyintelmek”: Egy 
rollerhez mellékelt szövegrészlet szerint: A 
termék használat közben mozog! Egy babako-
csi burkolatának tárolózsebe fölé a következőt 
írta a gyártó: „Ne tegyen bele gyereket!”

Sorsoltunk!

A május 2–6. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a gyergyószentmiklósi Pál Júliá
nak kedvezett a szeren cse, akit nyeremény-
könyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Boros Mária – Mátray 
László; Vidovenyecz Edina – Debreczi Kál-
mán; Tamás Boglár – Márton Lóránt; Gajzágó 
Zsuzsa – Kulcsár-Székely Attila; Szűcs-Olcsvay 
Gellért – Kicsid Gizella.

skandi  készÍtette: benedek enikő

Udvarlás beküldte: macalik ernő
kelet
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