
Nagy téma, és most már napolt téma, 
de lényeges érdeklődésre tarthat számot az 
ország regionális felosztása. Ugye vannak 
érdekek, ellenérdekek, vélemények, pro és 
kontrák. Nem tisztem ebbe mélyebben bele-
menni, és nem is fogok, csak kapaszkodónak 
ragadtam meg, ehhez a kis villanáshoz. A 
héten teljesen más elgondolásból, de csak si-
került az égieknek is egy egészen új felosztást 
kivitelezniük, ugyanis 27 megyére húzza rá 
esernyőjét a sárga kódjelzés. Ez sem jó senki-
nek, de nincs, akivel vitába szállni. Június 
havában téli gúnyában járunk, fú az eső, 
esik a szél, sátrukban fagynak meg a hegyi 
levegőre áhítozó túrázók, homokviharban 
telik a tengeren nyaralók értékes ideje is. Itt is 
bejön a mondás, hogy ember tervez, Isten vé-
gez. Bármennyire is igyekszik liberális lenni 
a huszonegyedik század embere, mert ugye 

megköveteli az EU, a NATO és a minden-
kori nagyhatalmak, minden ilyen nagyobb 
szabású megmozdulásnál, mozdításnál 
igyekszünk védeni, ami a miénk, az értéke-
inket és az érdekeinket. Ezért is vannak az 
érdekvédelmi képviseletek, hogy ezeket ma-
gasabb szinten is tudják érvényesíteni. Az 
mindenkinek világos, hogy az emberi erő és 
képesség határos, és vannak olyan mozgató-
rugói az életünknek, amelyek tőlünk, a mi 
kicsinyes bajainktól függetlenül alakítják a 
dolgok menetét. Nem hittérítő akar lenni 
írásom, csak érdemesnek tartottam konsta-
tálni, hogy bármilyen mindenhatónak is 
gondoljuk magunkat mi emberek, azért a 
természet erejét sem kellene alábecsülnünk. 
És itt kacsint ki soraim közül Petőfi versének 
idevágó végszava: „Habár fölül a gálya, / S 
alul a víznek árja, / Azért a víz az úr!”
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Elkelt Jackson Thriller-dzsekije
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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

Ki mondja meg a tutit?
         villanás n Darvas Beáta

Kelet felől tovább növekszik a felhőzet, gyakran 
lesz erősen felhős az ég, több helyen várható eső, zápor. 
Markáns időjárási front nem lesz felettünk, de az érzéke-
nyebb szervezetűeknél a gyenge hidegfrontokkal együtt 
járó tünetek jelentkezhetnek.
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Michael Jackson piros bőrdzsekije, 
amelyet a Thriller klipjében viselt, 
1,8 millió dollárért kelt el egy Los 

Angelesben megrendezett árverésen. A híres 
ruhadarabot Deborah Landis, a videoklipet 
rendező John Landis felesége tervezte. Kettő 
készült belőle a szám 1983-as felvételéhez, a 
másik, kissé megviseltebb darab a Jackson-
örökösök birtokában van. Az árverésre került 
dzseki értékét az is emelte, hogy Jackson aláírá-
sa szerepel az ujján.

A relikviát tucatnyi érdeklődőt túllicitálva 
végül Milton Verret texasi üzletember vásárolta 
meg, aki bejelentette, hogy jótékony célra akarja 
felhasználni. Mint mondta: az a terve, hogy „vi-
lágkörüli turnéra” küldi a dzsekit, és a bevételből 
gyermekkórházakat támogat majd világszerte. A 

vasárnapi árverésen befolyt pénz egy részéből a 
két esztendeje elhunyt Jackson két bengáli tigri-
sének elhelyezéséről gondoskodnak.

A kis tolvaj beküldte: Mandel lászló

fotóalbum

skandi  kÉszÍtette: benedek enikő
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