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Sorsoltunk!

A szeptember 12–16. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a kőrispataki Pé-
ter Sz. Sárának kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Jackie Chan – Chan 
Kong Sang; Erdward Albee – Három ma-
gas nő – A homokláda; Gordie – Kanada – 
Gordon Howe; Egressy Zoltán – Szaggatott 
vonal; Edward Jenner – himlőoltás.
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Luxusbirka a kínai milliomosok 
legújabb őrülete

Több mint egymillió fontba kerül a 
legdrágább példánya annak az észak-
nyugat-kínai Kasgár városában és 

környékén tenyésztett birkafajtának, amely 
a kínai multimilliomosok legújabb házi ked-
vence lett.

A tenyésztők szerint mindössze ezer 
Dolan birka él az egész világon. A jellegze-
tesen lefelé görbülő orral és hosszú lecsüngő 
fülekkel rendelkező állatok az egyedülálló 
bundájuknak köszönhetik a kínai multimil-
liomosok kiemelt figyelmét.

„Nagyfőnökök jönnek ide luxusautóik-
kal, és szépen beterelik a birkát a hátsó ülésre” 
– mondta Liu Feng-hua, az északnyugat-kí-
nai Hszincsiang-Ujgur autonóm régióbeli 
Aksu városában élő 48 esztendős tenyésztő. 
„A főnökök általában ujgur muszlimok, akik 

a birkaüzletben szedték meg magukat, és 
most egy méregdrága példányt szeretnének 
házi kedvencüknek” – idézte Liut a The Daily 
Telegraph című brit lap internetes kiadása. A 
Dolan birkákat eredetileg az Európát Kíná-
val összekötő ősi selyemút mentén elterülő 
Kasgár birkáiból tenyésztették ki, hogy gyor-
san fejlődjenek és sok húst adjanak, az állatok 
azonban idővel igazi díszpéldányokká váltak.

A jelenlegi legdrágább birka egy kasgári 
tenyésztő birtokában van, aki állítása szerint 
már 1,4 millió fontos ajánlatot is kapott a 
hatéves állatért, ám egyelőre nem szánta 
rá magát az eladásra. A tenyésztők szerint 
gyakran családok fognak össze, hogy közös 
befektetésként vegyenek egy birkát, majd 
megpróbálják megszerezni a tenyésztéshez 
szükséges jogokat.

Vigyázat! Iskolás a gödörből! készítette: baliga-kovács ágoston, madéfalva

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 30.

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 12-ig kell beküldeni.

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

Nem is olyan régen Egerszéken jár-
tunk. Őszintén megmondom, nagyon 
megfogott az eldugott kis település a bé-
kéjével, csendjével, eleven gondolkodású, 
huncut lakóival együtt. Mintha egy ki-
csit visszafelé utaztunk volna az időben, 
a Tamási-könyvekből ismert helyszínek, 
alakok elevenedtek meg a hegyek között, 
a festői környezetben. Távol álljon tőlem 
a hamis falusi romantika, a túlhajszolt 
városi ember bukolikus környezetet di-
csőítő ódája. Pontosan tudom, hogy falun 
milyen nehéz az élet. Azt, hogy milyen 
térdig sárban gyalogolni, vagy mennyi-
re fárasztó a kasza, azt, hogy fájnak a 
gyomlálástól felhasadozott körömházak, 
kellemetlen a bőr alá fúródott, alig látha-
tó tövis. Tudom, hogy trágyaszag van, de 

nem zavar. Úgy és abban a környezetben 
érzem teljesen jól magam, amilyen a falu 
a maga nyers, nyakroppantó munkájú 
valóságában. Lelki traumám sem lenne, 
ha máról holnapra fel kellene cserélnem 
az aszfaltdzsungelt és a kaptárházakat 
egy poros falusi főutcával. Még akkor sem, 
ha az illemhely hátul van a kert tövében. 
Nem csoda, ha minden ismerősömnek 
áradoztam a feltöltő, egerszéki kiruccanás-
ról. Akkor lepődtem meg, amikor tízből 
legalább nyolcan visszakérdeztek, hogy hol 
is van az. „Szentmártonból kell menni az 
Úz völgye irányába, majd Csinódnál bal-
ra” – feleltem. Ja, legyintett unottan egyik 
beszélgetőtárs, majd elmesélte, hogy volt a 
nyáron Rómában. Én már nem meséltem 
semmit, csak gondoltam…

Hol van Egerszék?
               villanás n Hompoth Loránd

A sok napsütés mellett időnként megnövek-
szik a felhőzet, csapadék több helyen valószínű a 
térségben. Az északi szél többfelé megélénkül.
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