
Egy hosszú hét után igazán megér-
demli az ember a pihenést. Az átdolgozott 
napok után pihenne az ember fia, ha nem 
a templom mellett lakna. Ott, ahol szom-
batonként egy, de előfordul, hogy két-há-
rom esküvő is van a nyári szezonban. A 
hétvége első napjának délutánján, ami-
kor már lepihentél, egyszer csak éktelen 
dudálásra kapod fel a fejed. Mi van itt? 
Hol vagyok? – kérdezed magadtól. Rossz 
helyen parkoltam volna? Nem, csak éppen 
ott halad el az aznapi tülkölő lakodalmi 
menet. Rendkívül mókás tud lenni, mert 
ha már retorzió nélkül lehet nyomkodni 
a dudát, akkor természetesen mindegyik 

autós megteszi ezt kéjes mosollyal. Hadd 
tudja meg mindenki, hogy elkelt a leány 
vagy legény. Egy vőfélyismerősöm szerint 
a vonuló lakodalmi menet autóinak folya-
matosan dudálniuk kell, mert a rossz szel-
lemek így megijednek, és így az ifjú párt 
elkerülik messziről egész életükben.

Viszont minden úr- és hölgyvezetőnek 
tudnia kellene, aki megszerzi hajtási enge-
délyét, hogy rossz szellemek ide vagy oda, a 
dudálás az aktuális közlekedési szabályok 
szerint lakott területen belül csak baleset 
elkerülése végett megengedett. Kétféle ma-
gyarázat lehet: vagy vásárolta mindenki a 
jogosítványát, vagy veszélyes házasodni...
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Hétvégén megházasodom

         villanás n Berkeczi Zsolt

A térség nagy részén kezdetben sok napsütés várha-
tó fátyolfelhőkkel, csak északon, északkeleten lesz több 
felhő az égen és itt fordulhat elő jelentéktelen zápor.
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A félrelépés már nem fő oka a válások-
nak, a hírességek hűtlenkedései elfo-
gadhatóbbá tették a csapodárságot a 

„közemberek” számára – erre jutottak egy brit 
tanulmány szerzői.

A Grant Thornton házassági tanácsadó cég 
emberei kutakodtak a témában mintegy száz 
családjogászt kérdezve. Kiderült, hogy a válók 
leginkább a szerelem elmúltát, az egymástól 
való elhidegülést hozzák fel döntésük okaként, 
ennek „népszerűsége” 27 százalékos. A hűtlen-
ség még tavaly is az első számú válóok volt, az 
idén a váló pároknak csak a 25 százaléka nevez-
te meg.

Angliában és Walesben egyébként 1974 óta 
nem volt olyan kevés válás, mint mostanság, ám 
ennek oka nem a házasságok „jósága”, hanem 

csökkenése, mivel egyre kevesebb pár köti ösz-
sze életét esküvővel. A válások ritkulásában az 
is közrejátszik, hogy jó néhány pár a gazdasági 
visszaesés miatt halogatja a dolgot.

A fotót Mărtinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának volt elsőéves diákja készítette.

Sorsoltunk!

Az augusztus 16–19. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a csíkszentkirályi 
Udvari Adélnak kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Adam Malysz – Simon 
Ammann; ... a gyermekkor szellemét; Herta 
Müller – A róka volt a vadász; Paulo Coelho – 
Tizenegy perc.
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