
Ritka nagy esemény, ami a székelyt ki-
zökkenti a mindennapi kerékvágásból. A 
hollywoodi sztárgyár biztosan befuccsolt 
volna Székelyföldön. Az állítás alátámasz-
tására megosztanék egy kedves történetet. 
Felfokozott izgalmi állapotban leskelődtünk 
minap Csíkdelnén, hiszen a kerítésen belül 
nem kisebb rangú ember fotózkodott a há-
ziakkal, mint az angol trón várományosa, 
Károly herceg. Aki neszét vette, hogy miféle 
vendége van a falunak – az abszolút titok-
tartásra felkért háziak őszinte rémületére 
–, az velünk együtt ott ágaskodott a kerítés 
mentén, átkukucskálva a marcona, fülmoni-
toros biztonságiak válla fölött. A környéket 
ellepték az autók, egyrészt a hercegi konvoj 
járművei, másrészt pedig az újságírók, bá-
mészkodók gépkocsijaival telt meg a delnei 
utca. A háziak éppen székely parasztsajttal 

traktálták a csűrben a királyi vendéget, ami-
kor egy menyecske sietett a kerítés tetején be-
kíváncsiskodó tömeghez: „Nem tudják-e, ki 
van azzal a ződ kocsival a kapunk előtt? Fél-
re kéne menjen onnan, me’ bé kéne álljunk a 
dubával az udvarra” – intézkedett, próbálva 
szabaddá tenni a portáját, amelyet feltehe-
tően a hivatalos konvoj valamelyik járműve 
zárt el. Paff! Szóval, mit neki, hogy a világ 
legismertebb koronás főinek egyike a harma-
dik szomszédban falatozik, s ezzel Delne a 
modern történelem legrangosabb látogatóját 
fogadja? Ne merje senki elállni a kaput! Még 
akkor sem, ha az angol korona várományo-
sa az illető. Mert a székely menyecskét – aki 
feltehetően az atombombát is méla undorral 
gurította volna odább a „duba” útjából – bi-
zony csak így tudta tűzbe hozni a brit trón-
örökös látogatása.
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Pólóokmány:  
Obama „amerikai gyártmány”
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, amely 
véle ményük sze rint el tér a megszokott lát ványtól, hír  
érté kű vagy sa játos szemszögből láttat ja a világot. 
Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá írást a 
benedek.eniko@har  gitanepe.ro email cím re vagy 
szer kesz tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Macalik Ernő olvasónk küldte be.

sudoku

Ki állta el a kaput?

         villanás n Hompoth Loránd

A többórás napsütés mellett időnként megnövek-
szik a felhőzet, a délutáni órákban több helyen kevesebb 
csapadékra is lehet számítani. A meleg, többnyire labilis 
levegő miatt előfordulhat fejfájás, álmatlanság, vérnyo-
más-ingadozás.
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Bárki magára veheti az Egyesült Államok 
elnökének születési anyakönyvi kivona-
tát – pólón. De csak akkor, ha elég gyors. 

A trikók ugyanis korlátozott számban készül-
tek, a világhálón lehet rájuk licitálni, a kikiáltási 
ár 25 dollár.

A pólók elején Barack Obama arcképe van, 
alatta felirattal, amely szerint „Made in the 
USA” – azaz: „amerikai gyártmány”. A póló 
hátán az ezt igazoló dokumentum áll: az elnök 
születési anyakönyvi kivonata. Egészen részletes 
a felirat, amelyen a teljes név: Barack Hussein 
Obama II. Az időpont: 1961. augusztus 4., 19 
óra 24 perc. A hely: Kapiolani szülőotthon és 
Nőgyógyászati Kórház, Honolulu, Hawaii. Ba-
rack Obamát korábban olyan vádak érték, hogy 

nem született amerikai, így csupán bitorolja 
az Egyesült Államok elnöki tisztét, nincs joga 
hozzá. Ezekre válaszul a múlt hónapban a Fehér 
Ház kirukkolt Obama anyakönyvi kivonatával, 
amely minden kétséget kizáróan igazolta, hogy 
az elnök születési helye Hawaii, Obama tehát 
„bennszülött”. A trikóból a bevétel Obama 
2012-es újjáválasztási kampányába kerül.
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Egy pók ivadékbölcsője, avagy Don Quijote páncélja

aMerikai
író*

AMpEr

CSigAfAjTA

joulE

híreS
regénye

liTEr l
úrASzTAlA

oxigéN EzEr!

kElViN

NAgy 
fADoboz

iSkolA 
(DiákNyElV) 

NAgyDArAb

ANgol Vilá
goS Sör

kölTői 
SóHAj

A férfi 
TárSA

TáNCoS 
MulATSág

MEgA

ToVA

SzolM. HANg

kéSzülT 
ANgolul

... kiNg ColE

NiTrogéN  
éS kéN gAlly Sugár SéMi NyElV

ToNNA

1000 
róMábAN

röNTgEN

A flúgoS 
NyoMozó

ESS!

VillANyErő

ANgol 
léTigE

Elöl MEgy!

SzErb

klubEgyED
Erő közEpE!

főNéV (röV.)

VéS

Alá kElET

STroNCiuM 
VEgyjElE

* t

MoHó  
Az éTEllEl

jóD

*9

9
*

MűSor
SzóráS

bECézETT 
ErikA

NEwToN kElETNéMET 
gépk.TípuS

SzEMélyES 
NéVMáS *


