
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. október 3., hétfőhargitanépe

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. 

*
Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédel
mi Közszolgálata által meghirdetett Épített 
örökségünk – Tér és Hely elnevezésű fotó
pályázatára beérkezett fotót Kelemen Csa
baAndrás készítette. A kép címe: Sorakozó, 
Marosvásárhely.

sudoku skandi  készÍtette: beNedek eNikő

Francia sztárcsemete:  
nem esik messze az alma a fájától

Jacques Dutronc és FranÇoise Hardy a fran-
cia sanzon legendás alakjainak számítanak, 
de fiuk, a ma 38 éves Thomas Dutronc is 

a legjobb úton van ahhoz, hogy megismételje 
szüleinek sikerét. Első, Mint egy cigány gitár 
nélkül című lemeze 550 ezer példányban fo-
gyott el, a második ma kerül piacra Csendet 
kérünk, forgatás címen. 

Az ifjabb Dutronc kezdetben kulturális 
központokban lépett fel dzsesszgitárjával és 
együttesével, első lemezén inkább zeneszer-
zői, mint igazi énekesi képességét mutatta 
be. „Sohasem hittem volna, hogy egy nap 
énekessé válok” – mondta  a két híresség fia, 
akit a lemezeit kiadó Mercury cég igazgató-
ja, Olivier Nusse igazán hiteles előadónak 
tart. „A színpadról érkezik és tud sanzont 
írni” – mondja róla. Thomas Dutronc zené-
je közel áll a pophoz, szövegei szórakoztatók, 

néha melankolikusak és mindig maiak – írja 
többek között az új lemeznek szentelt ismer-
tetőjében a Le Figaro. A feljövő zenész rég-
óta dolgozik együtt bandájának tagjaival, 
és dalaiban gyakran feltűnő a hasonlatosság 
apja hangjával. Arra azonban büszke, hogy 
maga tette meg az elismertségig vezető utat. 
„A családban sohasem szerették a protekciót. 
Talán helytelenül tettem, hogy nem is kértem, 
de örülök neki” – mondta erről.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 3.

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 19ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Élvezettel figyelem azt a nyugdíjas 
házaspárt, akik délutánonkét, fényké-
pezőgéppel a kezükben felfedezőútra in-
dulnak az éppen teljes felújítás alatt álló 
lakónegyedükben. Tudom, hogy a fotózás 
nem új keletű hobbijuk, eddig is láttam 
fotózgatni őket sétáik idején, néha még 
egy-egy jól sikerült felvételt „lájkoltam” is 
a fészbukon, amióta viszont a lakótelepi 
munkálatok zajlanak, szinte naponta 
rögzítik, örökítik a felújítás minden moz-
zanatát. 

Igazából nem tudom, miért teszik. 
Lehet, hogy csak a saját szórakoztatá-
sukra, lehet, hogy ismerősöknek, távol élő 
rokonoknak mutogatják az interneten a 
pillanatok alatt közkinccsé tehető felvéte-
leket, lehet, hogy albumba rakják, szépen 
sorba, hogy majd évek múltán is pilla-
natról pillanatra visszaidézhessék azt a 
nagy felfordulást, melynek végeredménye 
az otthonukat jelentő lakónegyed meg-
újulása. 

Rájuk gondoltam egyik délután, mi-
kor ugyanabban a lakónegyedben morgó, 
dohogó, elégedetlenkedő emberek mellett 
haladtam el. Hogy ki ne maradjak méltat-
lankodásuk témájából, hamar velem is kö-
zölték, hogy mégiscsak elviselhetetlen már 
ez a sok por, ez a sok zaj, meg egyáltalán ez 
az egész felfordulás itt a lakónegyedben, 
ahol az ember nem lát mást, mint szuny-
nyadó munkásokat – eközben egy csoport 
férfi olyan sebességgel rakta az új járdára a 
piskótaköveket, hogy szemmel sem tudtam 
követni –, akik hordják az egyik helyről a 
másikra a földkupacokat – éppen a maj-
dani zöldövezet helyére terítették a frissen 
hozott fekete földet a munkások. 

Szóval, lehet viszonyulni ugyanahhoz 
a tényhez így is, úgy is. Ki-ki életfelfogása, 
vérmérséklete és világlátása szerint. Min-
denesetre, én szeretem látni a már emlí-
tett házaspárt, amint minden délután 
elindulnak felfedezni és megörökíteni azt, 
ami aznap éppen új. 

Képeken őrzött pillanatok

               villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Észak-
keleten és északnyugaton megélénkül, kezdetben 
néha megerősödik az északi szél, majd fokozatosan 
mérsékelt lesz a légmozgás.
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