
Sokan tapasztalják mostanság, hogy 
igen nehezen lehet állást találni. Ha valaki 
munka nélkül marad, előfordulhat, hogy 
hosszú ideig nem tud ismét elhelyezkedni, 
de megtörténhet, hogy talál egy igen érdekes 
munkát.

Több módja van az álláskeresésnek, 
lehet ismerősökön keresztül érdeklődni, 
szervezett állásbörzékre járni, hirdetésekre 
jelentkezni – kinek, ahogy tetszik. Egysze-
rű sikerre viszont senki ne számítson. Lesz, 
akinek azt mondják, hogy túl koros a fel-
adatra, mások pedig túl fiatalok. A frissen 
végzettektől pedig rendszerint elvárják, 
hogy legalább két év tapasztalattal rendel-
kezzenek. Sokan nagy elvárásokkal indul-
nak állást keresni, ezért nagy csalódásban 
lesz részük. A felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők például leggyakrabban azzal szem-

besülnek, hogy fölöslegesen tanultak, mert 
a legtöbb kínált állásnak semmi köze szak-
májukhoz. Báros, pincér, lakatos, hegesztő, 
szakács, mind olyasmi, amit nem tudnak 
elvégezni. De lehetnek eladási ügynökök, 
ami néha egyszerű eladót takar, vagy pe-
dig gyártósori összeszerelők, mert ezekhez 
általában nem szükséges külön képzettség. 
Láttam a minap egy érdekes álláslehetősé-
get, egy cég több személyt is alkalmazna, az 
egyik állás a portárs. Na ez igen! Elgondol-
kodtam a jelentésen. Két szó összetételéből 
áll: por és társ, tehát elképzelhető, hogy va-
laki a porban ácsorog és társra van szüksége. 
De nevezhetnénk így az utcaseprőt is, aki 
nap mint a por társaságát kénytelen elvisel-
ni. Szárnyalhat a fantáziám, de valószínű-
leg egyszerűen csak a portásra gondoltak, a 
leírással pedig gondok akadtak. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre ka-
pott 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. 

sudoku

Társat keresnek
         villanás n Lázár Hajnal

Mindenütt sok napsütésre, illetve nappali gomoly-
felhő-képződésre számíthatunk, csapadék a hegyvidé-
ken előfordulhat.
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A Temzén csorog le Noé bárkája a 
2012-es olimpia előtt. Természetesen 
nem az eredeti hajóról van szó, hanem 

egy másolatáról – vagy inkább „prototípus-
testvéréről” –, amelyet egy holland férfi, Johan 
Huibers épít, és nevében is eltérő a jármű: 
Johan bárkája lesz ráírva.

A 60 éves „holland Noé” 3 éve kezdte épí-
teni a 90 méter hosszú, 9 méter széles, négy-
szintes bárkát, amely – mondhatni – élete 
álma. Annak hatására kezdett ugyanis a mun-
kába, hogy jó húsz éve álmában Hollandia jó 
részét elöntötte a víz – ami nem teljesen alap-
talan, hiszen az ország egyharmada mélyföld, a 
tenger szintje alatt fekszik.

Ami Johan állatseregletét illeti, nem hús-
vér, hanem nagyrészt műviek lesznek. Élet-
nagyságú zsiráfok, zebrák, tehenek, majmok, 
szamarak nézegetnek majd kifelé a bárkáról. 

Elefántból csak egy készül, mert elég drága: 
„teremtésének” összköltsége 33 ezer lejnyi 
euró. Csirkék is utaznak majd a bárkán, ők 
már „önmozgók”, valódiak lesznek. Johan 
bárkája a temzei út után múzeum lesz, amely 
a biblia tanulmányozására próbálja buzdítani 
látogatóit – adta hírül a brit Metro újság.

Színes búcsújárás beküldte: péter zsombor

fotóalbum

skandi  készÍtette: benedek enikő

Magyar
SzínMű-
VéSznő

ToNNA*

HázASTárS

ToVA

Amper

Személy
gépkoCSi

zorro

foSzTo
gATáS

ezer!

2008-aS
játék-
filmje

VArráS
belSő!!

ipSziloN
NullNull! megA *

n
2006-oS
leMez-
albuma

NéVelő

deHogy!

CSoporTkép

bírói döNTéS

Sugár

HAlfAjTA

CSoNTHéjAS 
gyümölCS

igAVoNó 
állAT

röNTgeN

morzeHANg

NANo

NiTTdArAb!
TeTejére

idegeN gáz

SzőlőfAjTA

péNzzé TeSz

Szilárd Víz

ToNNA

SziNTéN Ne

jemeNi, 
zAmbiAi, 
belgA

buNdA
dArAb!

eze!

Alá

kiüTéS  
A riNgbeN

orVoSNál 
moNdjuk

Az udVArrA

gAzdA 
(SzleNg)

léC

* i kuTyANéV

réSzbeN 
VokSol!

A kAmATláb 
jele

*9

elekTroNrómAi 49 moTel, 
fogAdóCipéSz


