
Egyszer, még a Kolozsváron töltött idő 
alatt, egy mise alkalmával, a legnagyobb 
csend kellős közepén egy ló nyerített fel a 
templomban. Természetesen nem egy igazi, 
hanem valakinek a poén kedvéért beállított 
csengőhang ja. Az illető elvörösödve kapott 
a zsebéhez, egyesek szörnyülködve, mások 
pedig a kirobbanni készülő röhögőgörcsüket 
leplezni próbálva reagáltak a csupán pár 
másodpercet tartó furcsa hangra. Ilyen eset 
nemegyszer fordul elő, bárkivel megtörténik, 
hogy egy szertartás, vagy más csendet vagy 
odafigyelést igénylő közösségi tevékenység 
alatt elfelejtik lehalkítani a telefonjukat. És 
a másik oldalról, biztos sokan voltunk már 
úgy, hogy bosszúskodva sóhajtottunk fel 
magunkban: Miért nem lehet néma üzem-
módra állítani ezt a minket folyton elkísérő, 
már-már nélkülözhetetlenné vált ketyerét?

Eléggé zavaró dolog, amikor egy gyűlés, 
egy beszélgetés ideje alatt valakinek elkezd 
csörögni hangosan a telefonja. Felbosszant, 
amikor valamilyen eseményen sorra szólal-
nak meg a telefonok, tulajdonosaik pedig 
látszólag birkatürelemmel veszik ki zse-
bükből a masinát, hogy az idegtépő csörgés 
közepette megcsodálhassák a készülék kép-
ernyőjét, azon morfondírozva, hogy akkor 
most válaszoljanak-e a hívásra. Van, aki 
felveszi és nem zavartatva magát, megbe-
széli, amit éppen kell; van, aki kinyomja, de 
közben elfelejti, hogy a hang ját is jó volna 
levenni arra az esetre, ha netán még egyszer 
keresné a türelmetlen telefonáló.

Persze, ez a dolga, erre találták ki, hogy 
csörög jön, de a rezgő üzemmód ugyanígy 
egy választható opciója minden maroktele-
fonnak.
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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 vi-
lágot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a 
javasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy 
szer kesz tőségünk postai cí  mére (530190 
Csíkszereda, Szent  lélek utca 45. szám) 
várjuk. 

*
A fotót Szász Adorján olvasónk készítette.

sudoku

Nokia tune
          villanás n Tamás Attila

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé va-
lószínű kisebb eső, zápor. Hidegfronti hatás okozhat 
fejfájást, szédülést, rossz közérzetet. Halmozottab-
ban észlelhetők az allergiás tünetek.
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"

Asajtóhoz fordult segítségért egy nő 
Lengyelországban, hogy meglelje egy 
palackposta feladóját, mert úgy érzi, ő 

élete megfelelő párja.
A 25 éves Alexandra Janica breznói üdü-

lésekor halászott ki egy palackot a tengerből. 
Az üvegben a következő szöveg állt: „Azon 
merengek, hogy vajon e levél meglelője ugyan-
olyan magányos-e, mint én. Megtudtam, mi a 
szerelem, de azt is, milyen kínos elveszíteni. 
Mindent feláldoztam érte, mégis elhagyott. 
Feltekintek az égre ezen a lusta estén, és mélá-
zom az élet értelmén.”

A palackpoéma feladójáról annyit tudni, 
hogy férfi, legalábbis Pawelként írta alá küldemé-
nyét. A megtaláló – aki Gdanskban él – a lengyel 

média segítségével szeretné meglelni a férfit, aki-
ről úgy érzi, hogy lelki társa lehet – adta hírül a 
The Gulf Today című hírportál.

Sorsoltunk!

Az augusztus 22–26. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a maroshévízi 
Teslovan Enikőnek kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Arundhati Roy – Az apró 
dolgok istene; Fernando Sor – Az első lépés; 
...mert fő a pontosság; ...csodálom, hogy nem 
lőtték agyon; Edvin Marton – Virtuoso – 
Csűry Lajos. 
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