
Sajnálom, ha ezzel valakiben méla undort 
keltek, de nem szeretem a focit. Higgyék el, ez 
nekem rosszabb, mint maguknak: egyrészt az 
emberiség egyharmada egyszerűen nem áll 
szóba velem (világbajnokságok alatt ez a szám 
növekszik), másrészt mindenféle újságban át 
kell ugornom kettőtől hat oldalt, ami így tisz-
tán kidobott pénz, harmadrészt az összes is-
merősöm karfaszaggató örömet érez a sportág 
iránt, ami nem azt jelenti, hogy rosszul válo-
gatom meg őket, hanem azt, hogy a közvetíté-
sek alatt mindig én megyek sörért. Ellenszen-
vem még gyerekkoromban kezdődött, mert 
folyton utolsónak választottak be a csapatba 
a játszótéri kapitányok, és ez a helyzet a placc 
demokratizálódásával csak romlott – dekázni 
kellett a helyért, és a teljesítményemről annyit: 
általában annak ellenére is csere lettem, hogy 
sokáig az enyém volt az egész Lendület egyet-
len disznóbőr lasztija. De volt egy filológiai ok 
is – halálra idegesített, hogy a tévében a román 
sportkommentátor folyton azt mondja: Tibor 
Szelimesi dö mindzseá, suteázö, márkeázö. 
Rosszallásomban pont annyi nacionalista 
indíttatás volt, mint amennyi banán a gye-
rekkoromban: egyszerűen az zavart, hogy ez 

a román kommentátor bácsi, aki bizonyára 
nagyon rendes ember, mert a felnőttek csak 
őutána nem köptek, ha feltűnt a képernyőn, 
nem jön rá, hogy Szelimesi – Selymes. Azóta 
ugyan megbocsátottam, mert világos lett, hogy 
mindenképp Szelimesit kellett neki mondani. 
Hagyott viszont egy hülye divatot a mai kol-
légáira: a román tévé- és rádióbemondók, mű-
sorvezetők, moderátorok hiába tudják hibátla-
nul kiejteni az angol, japán vagy arab neveket, 
az Attila nekik ma is Ótilo, a Borbély Borbeli, 
a Jenő Zsenö, Markó Béla Marcobello. Nem 
rosszindulatból: szakmai igénytelenségből, 
mert hát úgy is jól van. A minap elém került 
a legnagyobb csíkszeredai háztartási elektro-
nikai üzlet magyarra fordított reklámfüzete. 
Na mondom, ez igen: rájöttek, hogy a pénznek 
nincs nemzetisége, fontosak nekik a vevők. A 
különben igényes, színes és drága kiadvány ötö-
dik lapjánál már ott tartottam, hogy megve-
szem az első árucikket, aminek helyesen tudják 
leírni a nevét. Nem értem, a több tízezer lejes 
nyomdaszámlába miért nem lehetett bekalku-
lálni egy nyugdíjas magyartanárnőt, aki száz 
lejért boldogan korrektúrázta volna a füzetet. 
Igaz, minek, ha egyszer úgy is jól van. 
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A szakács, aki puszta kézzel süt

5 3 6
2 4 7

7 1 5 6 9
3 7 5

3 8
4 2 6
2 4 3 8 9
6 4 7

9 5 3

5 1 9
2 6 5
3 1 4 2 7

3 5 6
8 3

7 8 1
7 5 1 6 9
2 6 1

6 8 2

15
30̊C

16
30̊C

15
29̊ C

időjárás-előrejelzés

kezdő szint haladó szint

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

16/31 13/30 15/30 14/29

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

sudoku

A Selymes Tibor-effektus
         villanás n Burus János Botond

Folytatódik a szinte zavartalanul napos, száraz idő, 
mindössze északkeleten lehet erősebb a gomolyfelhő-
képződés.
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"

Puszta kézzel képes sütni mindenfélét for-
ró olajban egy szakács Thaiföldön anél-
kül, hogy baja esne. Nem csoda, hogy 

csodájára járnak és nem csupán honfitársai, 
hanem külföldi turisták is szerte a világból. 
Kann Trichan, az 50 éves szakács egyedülál-
ló főzőbemutatókat tart, közönsége elször-
nyedve ámul, ahogy a férfi a forró olajból 
puszta kézzel kihalássza a sült húsokat és 
egyebeket egyetlen fájdalmas szisszenés és 
bőre legparányibb felhólyagzása nélkül. Az 
olaj sokkal forróbb, mint a forró víz, amely 
csupán 100, a sülő étolaj viszont 480 Cel-
sius-fokos. Az adat egészen pontos, mivel a 
Guinness-rekordokat hitelesítő központ il-
letékese mérte, Trichan ugyanis világrekor-
der azzal, hogy egy perc alatt 20 csirkedara-
bot kapkodott ki fortyogó olajból.

Különleges képességének felfedezését egy 
mókusnak köszönheti. Az állat véletlenül egy 
mangót ejtett Trichan szabadtéri sütőwokjába, 
a forró olaj pedig szerteszét spriccelt. A férfi 

kapott belőle bőven arcába, karjára, kezére. 
„Súlyos sérüléseket kellett volna okoznia. Em-
lékszem ahogy néztem magam a tükörben, 
hólyagokat és vörösödést várva, ám nem lát-
tam semmit, manapság meg már puszta kéz-
zel sütök. Amikor belenyúlok a forró olajba, 
érzem a hőt, de nem lesz a bőrömnek semmi 
baja” – idézte a brit Metro újság a szakácsot, 
akinek vendégei szinte a kezéből esznek.

A fotót Mihály Ibolya, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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