
A Nagytestvér szemmel tart – s míg mos-
tanig is ettől félt a székely ember, ezután – ha 
megszavazza a parlament a beszélgetések, 
levelezések rögzítéséről, tárolásáról szóló tör-
vényt – még inkább megfigyelők megfigyelt-
jének érzi magát. 

Számos elmélet is van, kit és miként hall-
gatnak le, s azt mondja a csavaros eszű atya-
fi, nem elég kikapcsolni a mobiltelefont, mert 
egy beleépített mikrofon akkor is működik, 
a beszélgetés csak akkor marad „négyszem-
közt”, ha akkumulátorát is eltávolítjuk. 

Tegnap Moldován József telekommuniká-
ciós államtitkár járt Gyergyószentmiklóson, 
s ha már szakember jött, megkérdeztük, há-
nyan, hogyan hallgatóznak. Országszinten 

nincs arra kapacitás, hogy mindig, minden-
kinek lehallgassák a telefonbeszélgetését – 
nyugtatott meg. Az időszakos lehallgatáshoz 
az igazságszolgáltató szervek előzetes, írott 
engedélye kell, különben is akinek nincs rej-
tegetnivalója, félelemre sem lehet oka. Aztán 
az akkut lehet ki-betellegetni – egyes telefo-
noknál pedig kiszerelése csak bicskával lenne 
lehetséges –, ám akit lehallgatnak, azt figye-
lik is, pontosan tudják, hol tartózkodik.

Kár s alaptalan hát a kisember félelme. 
Azért azt mondom, ha hétköznapi titkot te-
lefonon osztunk meg egymással, tegyük hoz-
zá bátran: szó köztünk maradjon. Mifelénk 
az adott szó kötelez, s aztán ha nem használ, 
legalább nem árthat.
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Lopott rendőrruhában...
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo
tót, amely véle ményük sze rint el tér a meg
szokott 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 Bányász Emerencia, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves 
diákja készítette.

sudoku

Szó köztünk maradjon
         villanás n Balázs Katalin

Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, több-
felé várható eső, zápor, zivatar. Az érzékenyebb szer-
vezetűeknél a melegfrontokkal együtt járó tünetek 
jelentkezhetnek: fejfájás, vérnyomás-ingadozás, fára-
dékonyság léphet fel.
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Lopott női rendőrruhában lógott be egy 
férfi egy zenei fesztiválra Nagy-Britan-
niában, mert már nem kapott jegyet, de 

nem hozott szégyent a mundér becsületére: 
remekül helytállt rendőrként.

Daniel Tredinnick a Wight szigeten feltört 
egy rendőrautót és abból emelt el egy rendőr-
ruhát. Bár az uniformis női volt, nem szoknyás 
aljú, így külcsínre nem szúrt – azonnal – sze-
met. A férfinak sikerült gond nélkül bejutnia, és 
nemcsak a biztonsági őrök nézték rendőrnek, 
hanem a közönség is. A csaló és tolvaj pandúr 
ennek megfelelően viselkedett: szétválasztott 
verekedőket, segített megtalálni egy eltűnt nőt 
és kedélyesen elcsevegett valódi „kollégáival”.

Két és fél órán át bolondított mindenkit, 
mígnem egy éles szemű biztonsági őrnek feltűnt, 

hogy a rendőr nem visel nyakkendőt és sapkája 
sincs, ezért igazoltatta, amivel azután véget ért 
rendőri pályafutása. A bíróságon Tredinnick 
ügyvédje azzal érvelt, hogy a vádlott sokkal több 
hasznot hajtott, mint amennyi kárt okozott. A 
férfi végül megúszta 16 heti felfüggesztett bör-
tönnel – adta hírül a brit Metro újság.
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