
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. szeptember 28., szerdahargitanépe

Várunk minden olyan lencsevégre kapott 
fo tót, amely véle ményük sze rint el tér a 
megszokott lát ványtól, hír   érté kű vagy sa
játos szemszögből láttat ja a világot. Név
vel 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. 

*
A fotót Mărtinaş Cristian, a Hargita Me
gyei Művészeti Népiskola fotó szakának 
elsőéves diákja készítette.

sudoku

skandi

Jobban megy a koldulás 
láthatatlanul

Jobban megy a koldulás láthatatlanul – 
legalábbis egy szerb férfinak. A 42 éves 
Nemanja Petrovic Szabadkán kére-

getett, ám nem sok sikerrel. Egy idő után 
elege lett abból, hogy a járókelők semmibe 
veszik és láthatatlanná tette magát. Levet-
te cipőit és sapkája társaságában a járdán 
hagyva kiírta Láthatatlan koldus, ő pedig 
elsétált.

Volt némi kockázata a kísérletének, mi-
vel lába kelhetett cipőjének, sapkájának, 
ám nem ez történt. Mire visszatért, egész 
kis csődület vette körül önmaga láthatatlan 
„mását”, sapkája pedig tele lett pénzzel. A 
sikeren felbuzdulva, immár nem fáradozik 

ácsorgással: míg sapkájába gyűlik az ala-
mizsna, a koldus elkávézgat az utca túlol-
dalán – adta hírül a brit Metro újság.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 28.

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 12ig kell beküldeni.

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

A hétvégén láttunk egy szép németju-
hászt. Nagyon szeretem ezt a fajtát, mert 
egy intelligens, mozgékony, kiegyensúlyo-
zott fajta. Csodálattal és hosszan néztük a 
nagy kutyát, amint törékeny gazdijával és 
annak kétméteres, tar fejű párjával büszkén 
illegtek a cserebere-vásárban. Szinte féktelen 
a temperamentuma ennek a kutyának, ám 
ennek ellenére engedelmes, imádja a gye-
rekeket és ideális munkakutya. Mondom, 
munkakutya.

Ugyanis amikor a gazdi besétált a tré-
ningre kialakított boxba, hogy büszkén 
mutogassa kutyáját a népes közönségnek, 
a kutya mintha nem is az lett volna, ami. 
Hanem egész pontosan egy palotapincsi. 

Miért döbbentünk le, amikor az állat a ku-
tyatréner ostorcsapásaira kétségbeesetten a 
kis fekete lábai körül futva a menedéket ke-
reste!? Mert ez a kutya minden, csak éppen 
nem alamuszi. Az életét is képes odaadni a 
gazdájáért, nemhogy egy ősz embertől eny-
nyire berezeljen.

Ha valaki egy panellakásban akar ku-
tyát tartani, ám tegye. De könyörgöm, ha 
nem tudok egy ebet úgy felnevelni, hogy ne 
irtsak ki belőle mindent, amitől az, ami, 
akkor egyszerűen nem tartok, és slussz. Csak 
azért, hogy kisebbrendűségi érzéseimet vagy 
netalán kényszeres feltűnési mániámat csil-
lapítani tudjam?! Akkor inkább öltöznék 
zöldbe... 

Kutyatartó
               villanás n Berkeczi Zsolt

Többnyire derült, napos idő lesz, csak he-
lyenként növekszik meg kissé a felhőzet. Csapa-
dék nem várható. Többnyire mérsékelt marad a 
légmozgás. 
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