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Sorsoltunk!

A szeptember 5–9. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Szekeres 
Katalinnak kedvezett a szeren cse, akit nye
reménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Frank Edward Peretti – 
Látogatás – Az eskü; ...nekem kell az enyém, 
sokan ismerik; Reményik Zsigmond – Kard 
és kocka; Paul Claudel – A túsz – A selyem
cipő; Rowan Atkinson – Johnny English – 
Mr. Bean.
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skandi  készÍtette: benedek enikő

Egyéniben és (testvér)párosban is 
alacsonysági rekorder

69 centi magas a világ legalacsonyabb 
nője, amivel bekerült a Guinness világ
rekordok közé.

Bridgette Jordan 22 éves, az Egyesült 
Államokban él, imád és tud is táncolni, oly
annyira, hogy egy pompomlánykar vezető
je. Nemcsak egyéniben alacsonysági világ
rekorder, hanem párosban is, pontosabban 
testvérpárosban: 20 éves fivére sem égime
szelő: 96 és fél centi magas. Méreteikkel ők 
ketten a világ legkisebb testvérei.

A fivér egyik kedvenc időtöltése a kosár
labdázás – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.

Bridgette Jordan kurtasági rekordja való
színűleg nem lesz hosszú életű, mivel Indiá
ban él egy 17 éves lány, aki jelenleg 62 cen

tis, és ha nem nő egy éven belül 7 centinél 
nagyobbat – amire csekély az esély –, akkor 
átveszi a „vezetést” a felnőtt korcsoportban.

Barátkozás...  készÍtette: varga zsombor

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 23.

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. október 5-ig kell beküldeni.

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

Fene tudja, hogy a válság vagy a 
globalizáció az oka, de már vidékün-
kön is egyre nagyobb teret hódítanak 
bizonyos „össznépi játékok”. No, megle-
het, hogy nem ez a meg felelő kifejezés 
a jelenségre, de mivel rendszerint több 
olyan személy a szereplője, akik egyfajta 
szerepet játszanak az adott helyzetben, 
maradjunk a játék megnevezésnél. Több 
ilyen is van, kezdve a megvezetéstől a 
mellébeszélésen át a címben foglalt bűn-
bakkeresésig. Ám most maradjunk ez 
utóbbinál. Mi is kell ehhez a játékhoz? 
Először is kell hozzá egy közösség, amely 
a játék közege, közönsége, de akár szen-
vedő alanya is lehet. És kell két problé-
ma. Az egyiknek kötelezően valósnak 
kell lennie, a másik pedig kreált, olyan, 
amit „probléma-generátorok” – a har-

madik eleme a játéknak – a semmiből 
teremtenek. Ha ez megvan, akkor jön-
nek a „hírvivők” – a negyedik elem –, 
akik felhívják a figyelmet a valós prob-
lémára, például: „sokat fizet a közösség 
a vízért”. Igen ám, de ez nem tetszik a 
játék főszereplőinek, a Bűnbak Kere-
sőknek – ötödik elem –, akik rögtön a 
„probléma-generátorokhoz” fordulnak, 
hogy eltereljék a figyelmet a valós prob-
lémáról. A „Kontyos-rádió” – a hatodik 
elem – meg is teszi  azt híresztelve: „rossz 
a hangulat a közösségben”. Amikor már 
mindenki kellően felhergelt állapotba 
került, akkor előállnak a főszereplők, a 
Bűnbak Keresők, akik célba veszik pél-
dául a „hírvivőket” és kikiáltják Bűn-
baknak. Ugyanis a játék lényege a valós 
problémáról való figyelemelterelés...

Bűnbakkeresés

               villanás n Jánossy Alíz

A sok napsütés mellett – ma is, holnap is – he
lyenként kissé erősebben felhős időszakok is lehet
nek, kialakulhat egyegy jelentéktelen zápor is.
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