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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 világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.
eniko@har  gitanepe.ro email cím
re vagy szer kesz tőségünk postai cí 
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lélek 
utca 45. szám) várjuk. 

sudoku

skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő

Noé bárkája  
„Made in China”

Kerekes Noé-bárkát épít egy kínai 
hegesztőmunkás rozsdás olajtartá-
lyokból egy tehetős üzletember ren-

delésére. A megbízó attól tart, hogy jön az 
özönvíz és elpusztul az egész világ. Az ese-
ményt jövőre várja, így a bárka kivitelezési 
határideje az idei esztendő vége. Az áradás 
pontos időpontját nem tudja a megren-
delő, de abban biztos, hogy igen hirtelen 
történik majd, ezért kerekeket szereltetett 
bárkájára, hogy majd mindenhová magával 
hurcolászhassa – vontatva persze –, és rög-
vest rászökkenjen, ha jön a „víznek árja”.

Ami a bárka árát illeti, a hegesztő ember 
átszámolva 85 ezer lejért vállalta, hogy elké-
szíti a világot túlélő hajót benne konyhával 
és – fürdőszobával! Ha a mágnásnak igaza 
lesz, vízben amúgy sem fog szűkölködni.

A jelenleg még nagyon ütött-kopott 
külcsínű jármű jóval szerényebb méretű 
Noé „eredeti modelljénél”, csupán 10 mé-
ter hosszú. Az üzletember állatokat nem 
tervez magával vinni, csupán a családját - 
adta hírül a brit Metro újság.

Derékba tört élet kÉszÍtette: mátÉfi tÍmea, szeNtábrahám

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 15.

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 28ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Azt mondják, a sajtó nagyhatalom. 
Hát így belülről nézve néha megkérdője-
lezzük ezt a kijelentést, máskor meg jóleső 
érzéssel nyugtázzuk: valóban van ereje a 
leírt szónak. 

Nagy dolgokban például néha szél-
malomharcot vív a média: a nagykutyák 
épp úgy űzik piszkos játékaikat egy-egy 
leleplezőnek szánt cikk után is, mint 
előtte: hagyják, hadd pufog ja ki magát 
egyik-másik újság vagy akár az országos 
sajtó, leglább kiereszti a gőzt, és utána 
egy darabig ismét csendben marad, vagy 
egyéb dolgokra figyel. 

 Apróbb, de mindennapi életünket 
ilyen vagy olyan formában befolyásoló 

dolgokban van eredménye a jó szán-
dékkal írt kritikának. Például hirtelen 
csak leaszfaltozzák az út felásása után 
maradt és hosszabb ideje minden au-
tóst bosszantó gödröt, vagy legalább el-
kezdik keresni a megoldást egy kicsi fa-
luközösség gondjaira, esetenként segítő 
szándékkal fog össze valaki érdekében 
a nagyobb közösség. Ilyenkor sikerél-
ménye van az újságírónak, a szerkesz-
tőnek, úgy érzi, mégiscsak van értel-
me annak, hogy mindennap leüljön a 
számítógép elé és leírja mások gondját.  
Mert amíg tiszta, segítő szándék vezér-
li, addig nyugodtan alhat akkor is, ha 
kritizál. 

Valóban van hatalma?
          villanás n Takács Éva

Napközben észak felől csökken a felhőzet, egyre 
nagyobb területen kisüt a nap, de eleinte a térség déli 
felén még kisebb zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. 
A felettünk átvonuló, gyenge hidegfront élettani ha-
tásaira kell számítani. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás 
jelentkezhet.
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