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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  lé lek 
utca 45. szám) várjuk. 
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skandi  KÉszÍtette: beNedeK eNiKő

Kávéhajtású autó 

Kávéhajtású autóval döntött sebes-
ségrekordot egy férfi Nagy-Britan-
niában a szemétüzemű járművek 

kategóriájában.
A 35 éves, kávézaccmeghajtású Rover 

106 kilométeres sebességgel száguldott 
Elvingtonban, volánja mögött Martin 
Baconnel. Bacon a lefőtt kávémaradékból 
golyócskákat készített, amelyek azután a 
kocsi motorjában elégtek, gyúlékony gáz 
szabadult fel belőlük, és végül ez szolgált 
„közvetlen” üzemanyagként.

Bacon a BBC brit sajtóorgánumnak el-
mondta, hogy az eljárás régi, gázosításnak 
hívják, és a II. világháború idején alkalmaz-
ták benzinhiány okán. Kifejezetten régi 
autó kell hozzá, karburátoros. A kipufogó-

gáz nem kávéillatú, inkább égő ház szagá-
hoz hasonló – mondta Bacon.

A rekordot még nem erősítették meg 
Guinnessék. Baconnek már van egy vi-
lágrekordja: tavaly márciusban 337 kilo-
métert tett meg kávéhajtású autóval, ami 
távolsági csúcs.

Szőrénvágta (Gyergyói Lovasnapok)  KÉszÍtette: bartalis előd
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Egy alkalmival történő utazásom so-
rán egy idősödő bácsi döntött úgy, hogy 
útitársnak fogad 30 kilométer erejéig. 
Két roma fiatalemberrel kellett megosz-
tanom az utasteret, valamint egy később 
felülő nénivel is. A sofőr a kínos csöndben 
elérkezettnek látta a pillanatot, hogy egy 
kis morális tanulságot beleszőve, az éle-
te példáján keresztül illusztrálja, hogy 
téves az az állítás, miszerint nincs elég 
munkahely. A bácsi először normális be-
szédhangon kezdte el a munka mikéntjét 
és hogyanját magyarázni, ami néhány 
percre rá teli torokból való üvöltéssé vál-
tozott. Nem lehet azt mondani, hogy el-
mondta, hanem jóindulattal elordította, 
hogy ha ő lenne a cigányok helyében, ak-
kor eddig rég felkerekedett volna semmi 
pénz nélkül a szemétdombról, felöltözve, 
homokkal mosva meg a szakadt ruhát, 
és úgy gyalogolt volna egészen Ausztri-
áig vagy még tovább, hogy munkát ta-

láljon. De ha ez az opció adott esetben 
nem feküdne a fiataloknak, akkor addig 
mozgatná azt a tenyérnyi földet, amíg 
hagyma vagy pityóka teremne rajta, 
adott esetben, kasza hiányában két kézzel 
tépdesné ki a füvet, ahhoz, hogy egy tehe-
net legalább el tudjon tartani. Elordítot-
ta azt is, hogy ő életrevaló volt, holott a 
sors nem volt a legkegyesebb hozzá. Ezek 
mellett kiabálva rávilágított arra is, hogy 
amíg mindenki aludt azelőtt éjjel, addig 
szintén dolgozott, és most is megy meg-
állás nélkül, mert muszáj neki. A több 
mint 20 kilométeren át tartó ordítást az 
út végén így fejezte be: ő csak azt szerette 
volna ezzel elérni, hogy valamikor jusson 
eszébe ennek a két cigánynak, hogy ő egy 
szép csütörtöki reggel azt szerette volna, 
hogy ők is dolgozzanak, és ne a készt 
várják. Mit mondjak: úgy látszik, ennyi 
idő alatt is lehet bizonyos módszerekkel 
tanítani…

Tanító bácsi
               villanás n Tamás Attila

Ma több órára kisüt a nap, időnként kissé több fá-
tyol-, illetve gomolyfelhő képződhet. A hegyvidéken 
kisebb esőre is számítani lehet. A gyengülő hidegfronti 
hatás fejfájást, rossz közérzetet okozhat. Kedvező vi-
szont, hogy egyre többfelé felfrissül a levegő.
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