
Ha éves késéssel is, de jó remény van arra, 
hogy megkapják képeslapjaikat a címzettek. 
A Gyilkostó településen postaládába dobott 
üdvözlők elindultak a cél irányába, ám ezek a 
feladványok az utolsók, melyek az üdülőtelep 
postaládájába kerülhettek, mára ugyanis már 
láda sincs Gyilkostó közterületein. 

A történetet nemrég ismertettük lapunk-
ban: Gyilkostónál az egyik vendéglő előtt 
nyitott postaláda mutatta tartalmát min-
denkinek. Akár egy éve bedobott képeslapok is 
voltak köztük, szövegüket tekintve vélhetően 
turisták üzentek volna haza általuk. Több-
ször kértük, üresítsék, továbbítsák a küldemé-
nyeket, de a román posta vezetősége a szűkös 
keretre hivatkozva jelezte, nem tud autót kül-
deni a helyszínre. A helybéliek sem részesülnek 

postai szolgáltatásban, mindenki a maga pos-
tása, Gyergyószentmiklóson veheti át leveleit, 
segélyét vagy nyugdíját. 

Sajtós kollégáink is „felkapták” a hírt, 
saját kocsijukon hozták be és adták át a 
gyergyószentmiklósi postán két láda tar-
talmát. A sajtós munkának aztán meglett 
az eredménye: hétfőn leszerelték mindkét, 
Gyilkostónál található postaládát. Nem hi-
tegetik tovább a turistákat. A helybéli em-
berek esetében sem lesz változás, továbbra is 
Gyergyószentmiklósra kell kirándulniuk, ha 
nyugdíjukat akarják felvenni, s ha szeren-
csések, postai küldeményeiket is átvehetik itt. 
Egyedi problémamegoldással e postakérdés 
kipipálva. Csak Isten őrizz, hogy ez a példa 
ragadós legyen. 
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Postakérdés kipipálva
   villanás n Balázs Katalin

A napsütés mellett a gomolyfelhő-képződésből a 
nyugati térségben többfelé számíthatunk záporra, ziva-
tarra. Késő estére kiderül az ég, éjszaka néhol ködfoltok 
képződhetnek.

skandipályázatiszelvény 2011.augusztus3.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet nyereményjá-
tékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk 
ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. augusztus 17-ig kell beküldeni.
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Eladó egy komplett város az Egyesült Ál-
lamokban 800 ezer dollárért kocsmástul, 
postástul, boltostul, benzinkutastul, rend-

őrségi fogdástul.
A település Dél-Dakota államban van, Scenic 

a neve, ami elég jól hangzik, mivel festőit (is) je-
lent. A városkához mintegy 20 hektár földet is 
kap a vevő. A település nem túl régi, mindössze 
bő százéves. Egyetlen tulajdonosa van, egy idős 
nő, aki azért árulja városát, mert a gazdasági válság 
nagyon visszavetette a korábban sem túl pezsgő 
üzleti életet. Immár három éve kínálja megvétel-
re Scenicet, kezdetben 3 millió dollárt kért érte, 
ám mivel az érdeklődők száma a nullát is alig érte 
el, immár lassan a negyedére szerényedik az ár – 
adta hírül a The Daily Telegraph című brit lap.

A városnak lakosai is vannak, bár csak kilen-
cen. És ők nincsenek benne a vételárban...

Mert a világ színes... beküldte: bodó tímea
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