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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 Csíki Boglárka, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola fotó szakának első
éves diákja készítette.

sudoku

Az adóhivatalok átszervezéséről, il-
letve annak zűrzavaros jogi hátteréről 
már írtunk. Amint az ismeretes, annak 
nyomán megyénkben 6 vidéki adóhiva-
tal szűnik meg. A vonatkozó rendelet 
mellékletében szerepelnek a megmara-
dó adóhivatalok, s meglepetéssel olvas-
tuk a gyergyószentmiklósi, pontosabban 
Gyergyószentmiklós „átminősítését”: Vá-
rosi Adóhivatal. Ezek szerint az illeté-
kes központi hatóságnál, nevezetesen az 
Országos Adóügynökségnél még nem ér-
tesültek arról, hogy Gyergyószentmiklós 
immár több mint 10 éve municípium. Ez 
az elírás arra enged következtetni, hogy az 

átszervezési döntést a kapkodás, a fejetlen-
ség jellemezte. És sajnos nem az első eset, 
hogy egyes kormányzati szerveknél, mi-
nisztériumoknál nem ismerik kellőképpen 
az ország jelenlegi területi-közigazgatási 
térképét. A Hivatalos Közlönyben talál-
tunk olyan jogszabályt, amelyben Parajdot 
„elcsatolták” megyénktől, s úgy tüntették 
fel, mint Maros megyei helységet. És talál-
koztunk olyan román nyelvű helységmeg-
nevezéssel is, amely nem létezik. Az ilyen 
elírások arra engednek következtetni, hogy 
hiányzik az alaposság, a pontos helyzetis-
meret, s ez minősíti azokat is, akik aláír-
ják azokat a hivatalos okiratokat. 

„Átminősítés”

         villanás n Hecser Zoltán

A többórás napsütés mellett ma és holnap keleten 
is megnövekszik a felhőzet, és több helyen várható 
kisebb eső, zápor. A mai hidegfront megszünteti a 
fülledt, meleg időt, ami általában enyhíti az időjárás 
szervezetünkre gyakorolt terhelését. Ugyanakkor a 
frontérzékenyeknél hidegfronti panaszok jelentkez-
hetnek.

skandipályázatiszelvény 2011.június10.
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A legfinomabb whiskyből dob piacra 
hatvan üveggel a John Walker & 
Son ( Johnnie Walker) skót whis-

kymárka II. Erzsébet angol királynő jövő 
évi trónjubileumára: egy-egy „flaska” érté-
ke 100 ezer font (440 ezer lejnek megfelelő 
összeg).

Az uralkodó trónra lépésének 60. évfor-
dulójára kiadott üveg ólomkristályból készül, 
félkarátos gyémánt és ezüstpecsét díszíti. A 
benne lévő nedű 1952-ből, Erzsébet koroná-
zásának évéből származik – közölte a Johnnie 
Walkert birtokló Diageo italcég.

A whiskyt közel hatvan éve angol tölgy-
ből készült fahordóban tárolják, 2012. febru-
ár 6-án, II. Erzsébet trónra lépésének jubileu-
mán palackozzák majd számozott üvegekbe. 
A hatvan darabból 57 a főzde törzsvásárlói-
hoz került, az 1-es, a 8-as és a 60-as számút 

azonban elárverezik, a várhatóan legkeve-
sebb egymillió fontnyi bevételt jótékonysági 
szervezetnek ajánlják fel. A John Walker & 
Son a Buckingham-palota udvari beszállítói-
hoz tartozik.

"

Sorsoltunk!

A május 23–27. között megjelent skan di-
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők kö-
zül ezen a héten a gyergyószentmiklósi Csibi 
Anikónak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: John Ernst Steinbeck – 
Édentől keletre; Stanislaw Lem Solaris – A ku-
darc; Nicholas Sparks – Igaz hittel – Az utolsó 
dal; Charles Dickens – Karácsonyi ének; Lucy 
Maud Montgomery – A mesélő lány.

skandi  készÍtette: benedek enikő
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