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skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő

Scarlett Johansson  
Brigitte Bardot bőrébe bújt

Bár szépsége miatt rendszerint Marilyn 
Monroe-hoz hasonlítják, Scarlett Jo-
hansson ezúttal Brigitte Bardot bő-

rébe bújt: Serge Gainsburg sanzonénekes 
fiával újraénekelte Bardot és Gainsbourg 
1968-as klasszikusát, a Bonnie and Clyde 
című dalt.

Az énekléssel alkalmanként már foglalkozó 
Scarlett Johansson egy merész szaténruhában – 
vagy éppen ruha nélkül – tűnik fel a klasszikus 
modern kori klipváltozatában, amelyben Lulu 
Gainsbourggal énekel együtt. A színésznő an-
golul, Gainsbourg franciául adja elő sorait.

A Bonnie and Clyde azon az albumon 
szerepel, amelyet Lulu Gainsbourg készít 
apja emléke előtt tisztelegve – írta interne-
tes kiadásában a The Daily Mail című brit 

napilap. Az 1968-as slágert már több al-
kalommal is feldolgozták, felcsendült már 
Kylie Minogue előadásában, de MC Solaar 
is kölcsönvette dallamait Nouveau western 
című dalához.

Benne van az X-faktor... kÉszÍtette: mátÉfi tÍmea, szeNtábrahám

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 13.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. szeptember 28-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: .........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9 6 5

3 2 9 5 7

8 2 7 1

6 8 2 7

9

5 1 2 9

8 6 1 5

7 8 2 3 6

5 7 2

1 2 6 9

9 8

9 7 2

9 3 7 4

1 2

4 8 1 3

2 3 4

7 6

7 2 6 1

16
25̊ C

15
25̊ C

14
22 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

15/28 13/24 14/26 12/24

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A elmúlt hetekben történtek kapcsán 
egy vicc jut eszembe.

„Kiabál a székely legény az apjának: 
– Édesapám, fogtam egy medvét!
– Jól van, fiam, hozd ide!
– Nem tudom, mert nem enged el!”
Nem lennék a viccben szereplő székely 

legény helyében. Már csak azért sem, mert 
a tavaly nekem is sikerült majdnem „meg-
fogni” egy medvét, de inkább elfutottam. 
Azóta messziről elkerülöm azt az ösvényt, 
inkább eszek nyúlhúst.

A mostanában történő medvetáma-
dások igencsak sok munícióhoz juttatták 
a szenzációra pufogtató médiát. A nagy fi-
gyelem hatására pedig sikerült elérni, hogy 
a közvélemény a medvék halálát kívánja. 

Vajon akkor most a medvét kell-e félteni, 
vagy inkább ki kellene lőni mindegyiket, 
amelyik átlépi a falu határát?!

Egy dolog biztos, addig-addig vágjuk 
a fát, hogy környékünkön a medvék élette-
re igencsak beszűkül. Bár a helyi lakosok 
panaszkodnak, hogy bemennek és meg-
dézsmálják a gyümölcsfák ágait, de vajon 
ősszel ki indul el szorgalmasan az erdőre és 
szedi le mindazt a táplálékot, ami a mackó 
zsírrétegét hivatott növelni?

Viszont az is biztos, hogy nem kell 
annyira félteni a medvét, mert van belőle 
elég, és ha lennének olyanok, akik okosan 
tudnak ezzel a vadállománnyal gazdál-
kodni, akkor kevesebb ilyen medvés vicc 
születhetne.

A medveszakértő
          villanás n Berkeczi Zsolt

A napsütés mellett nyugat felől átmenetileg 
többször erősen megnövekszik a felhőzet, az északi 
térségben előfordulhat zápor, zivatar. Hidegfronti 
hatás okozhat fejfájást, migrént, szédülést, vérnyo-
más-ingadozást, fokozott reumatikus fájdalmakat.
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