
Írott és íratlan szabályok tömkelegével 
kell szembenéznie minden halandónak föl-
di pályafutása során. Vannak könnyűszer-
rel felismerhető helyzetek, amikor egy röpke 
erőviszony-felmérés is elég ahhoz, hogy el-
döntsük, kinek van elsőbbsége. Például mi 
is történik egy zsúfolt és mindenki által 
rettegett útkereszteződésben? A gyalogos 
eleve hátrányban van, tehát szóba se jö-
het mint méltó ellenfél. A biciklisekről ne 
is beszéljünk. Vegyük csak a sofőr és sofőr 
esetét. Most ne Tóth Marival, hanem egy-
mással. Mi lehet a döntő kettejük között, 
ki megy át a kereszteződésen hamarabb? A 
farkasok törvényei általában hatékonyab-
bak, a közlekedési táblák mellőzhetők. Ki-
nek van jobb autója, esetleg ki élelmesebb 

és ki a vakmerőbb. A felvázolt esetben vi-
szonylag könnyű az erőviszonyok felmérése, 
mert úgy, ahogy, egyenlő esélyekkel induló 
felekről van szó. De vegyünk egy elrugasz-
kodottabb és hát a falusi emberek életében 
mindennapibb helyzetet. Megtörténik ez 
reggel, este, és szerény véleményem szerint 
a végkifejlet mindig a jól megszokott forga-
tókönyv szerint zajlik. Hogy konkrétumok 
vizeire evezzek: mi is történik akkor, ami-
kor szűk híd bejáratánál az autós tehenek 
szelíd csoportjával találja versenyben ma-
gát. Fel is teszi magának a kérdést a tisztes 
atyafi, hogy: Ejsze a marhának van elsőbb-
sége?  És mintegy válaszul a saját kérdésére, 
behajt a békés csorda közé, és úgyis előttük 
ér át a hídon...
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Hefner nem hazudtolta meg 
magát
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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 java
solt 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 Gyenge Áron, a Hargita Megyei Művé
szeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja 
készítette.

sudoku

Kinek van elsőbbsége?
         villanás n Darvas Beáta

Ma túlnyomóan napos idő lesz, csak időnként 
növekszik meg a gomolyfelhőzet, csapadék nem való-
színű. Nincs front, de a lassú melegedés a fokozottan 
érzékenyeknél a melegfrontokra jellemző tüneteket 
válthatja ki.
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Pillanatok alatt reagált az esküvő előtt fa-
képnél hagyott Hugh Hefner, a Playboy 
alapítója: „szökött menyasszony” felira-

tú piros matricával ragasztatta le exmenyasz-
szonya képét, amely a most megjelenő Playboy 
magazin címlapján szerepel.

Hefner a 25 éves Playboy-nyuszit, Crystal 
Harrist készült elvenni a hét végén nagy fel-
hajtás közepette. A 85 esztendős vőlegény 
twitterén tudatta, hogy menyasszonya hirtelen 
meggondolta magát, és a frigy füstbe ment.

A Playboy aktuális címlapjáról ugyanakkor 
Harris képe mosolyog az olvasókra. A tapasztalt 
médiamogul azonban megtalálta a megoldást, 
amit ugyancsak a közösségi mikroblogon tett 
közzé. „A közelmúlt eseményei miatt különle-
ges matrica kerül a júliusi borítóra. Keressék az 
újságosoknál” – twitterezte.

A nagy piros matricán a „Szökött menyasz-
szony ebben a számban!” beszédes felirat szere-
pel. Mint a magazin szóvivője elmondta: a felül-
ragasztott példányokból csak az újságosoknál 
lehet vásárolni, mivel az előfizetőknek már ki-
postázták a lapot. Hefner decemberben jelentet-
te be, hogy megkérte Harris kezét. Az érintettek 
egyelőre nem nyilatkoztak a szakítás okairól.

Sorsoltunk!

A május 30.–június 3. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a székelyudvarhelyi 
Hajnal Istvánnak kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk. Egyhavi 
Hargita Népe-előfizetést nyert Haba Júlia 
csíkszeredai olvasónk-játékosunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Robert Alen Zimmerman 
– Bob Dylan; Böhm Pál – Cigánykaraván; 
Bozsó Péter – Urbán Andrea; Madách Imre – 
Vadrózsák – Mózes; Márkus László – Az ötö-
dik pecsét.

skandi
 készÍtette: benedek enikő

fotóalbum

aMerikai
író* *

AlGériAi 
léGiTÁr
SASÁG

liTer
zAMbiAi  
éS THAiföldi

ledArÁl
lAureNCiuM 
VeGyjele

volt
TörTéNéST 
elújSÁGol, 
leír *

deCi

2008-aS
írása
réGi lAbdA
jÁTék

S

MűkedVelő, 
lAikuS

NéMÁN 
laza!
jód

GoNdol
ezer!
keleT

lÁM, Ni CSAk
SuGÁr

lATiN 
köTőSzó
ell!

kArikA
eGer VÁrÁT 
VédTe

űrMANó
VAdAT HAjT

luxeMburGi
kiüTéS  
A riNGbeN

NAGy 
főzőedéNy
roMÁN 
CéGforMA

kilókTól 
MeGSzAb
Adul
GiGA

iNdok
pArAdi
CSoMi 
GyüMölCS

pÁNCél
SzekréSz
NANo

SzeMeS 
TAkArMÁNy
1000 
róMÁbAN

keleTÁzSiAi 
HoSSz
MérTék

*
urÁN
loMboS 
NöVéNy

MuNkA 
ArGóbAN
reAl MA 
NAGMeNT

eGyeT
leNeM!! fluor NéMeT 

AuTójel

ANGol 
ffiNéV juTTAT

?


