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skandi  KÉszÍtette: beNedeK eNiKő

Társait kerülő,
emberbarát kacsa

Jobban szereti az emberi társaságot, mint 
fajtársaiét egy kacsa Nagy-Britanniában 
olyannyira, hogy gazdájával rendszeresen 

jár kocsmába és bevásárolni.
A baromfi neve Star, még csak 11 hetes. 

Már fiókaként kitűnt „független gondolko-
dásával”, ami abban mutatkozott meg legin-
kább, hogy kerülte kacsatestvérei társaságát. 
65 éves gazdája nem ölebnek szánta – mivel 
kacsatenyésztő –, egyáltalán nem idomítot-
ta, tanítgatta, a kacsa magától szegődött a 
nyomába, és kezdte kísérgetni mindenhova 
oly hűen, mint egy pulikutya. Star gácsér, 
immár ő is törzsvendég a Westleigh Inn 
nevű kocsmában, és persze kedvelt sztár: 
mindenki szereti. Nemcsak oda kíséri el 

azonban a kacsafi gazdáját, hanem a közeli 
nagyáruházba is, ahova azonban természe-
tesen nem engedik be, ezért az előcsarnok-
ban várja meg türelmesen őt – adta hírül a 
brit Metro újság.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Autóval iskolába vinni a gyereket, 
szokássá vált. Ha az ember összeha-
sonlítja a mondjuk szeptember elsején 
reggel nyolckor tapasztalható autósfor-
galmat az iskolakezdés utáni napok reg-
gelének forgalmával, az eredmény egy-
értelmű: miután a tanév megkezdődik, 
Csíkszereda utcáin megsokszorozódnak 
az autók reggel fél nyolc-háromnegyed 
nyolc tájban. Főleg az iskolák környékén 
hemzsegnek a járművek, hiszen a mun-
kába igyekvő szülők egyszer az iskolák 
felé veszik a kanyar, lepakolják a nebu-
lót, majd mennek dolgukra.

Ebben a megnövekedett forgalomban 
kell utat törjenek maguknak azok, akik 
gyalog járnak iskolába. Az otthonoktól 
a tanintézményekig leg jobb esetben egy, 
de sokszor két-három átjárón is át kell 
kelnie a gyereknek, míg beér az iskolá-

ba, és higgyék el, ez sokszor nem is ve-
szélytelen dolog. Első tanítási nap lévén, 
kísérőként magam is iskolás gyerekeim 
mellé szegődtem tegnap reggel, és példá-
ul a törvényszék előtti átjárónál, miután 
már hosszú percek óta állt öt-hat gyerek 
a járdán, miközben az autók folyamato-
san folytak mindkét irányba, felnőttként 
kézbe kellett vennem a dolgot, és vakme-
rően lelépnem az átjáróra ahhoz, hogy 
valaki méltóztasson megállni a kocsijá-
val, és átengedni a várakozó gyerekeket. 
Utána persze jött a szentlecke, hogy „édes 
fiam, te azért ezt nehogy megpróbáld!”, 
ám a gyerek azon kérdésére, hogy „jó, de 
akkor mit csináljak?”, már nem tudtam 
okosabb választ adni, minthogy állj, 
fiam, és várj. Előbb-utóbb csak jön egy 
jóérzésű sofőr, és még becsengetés előtt 
átenged az úton.

Állj, fiam, és várj!
          villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Ma napos, száraz idő várható, kevés gomolyfel-
hővel. Kisebb csapadékra csak a hegyvidéken számít-
hatunk. A mai napon fronthatás nem veszi igénybe 
szervezetünket.
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