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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. 
Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@har 
gitanepe.ro email cím re vagy szer kesz
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíksze-
reda, Szent  lé lek utca 45. szám) várjuk. 
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Hargita Megye Tanácsának Műemlék-
védelmi Közszolgálata által meghirdetett 
Épített örökségünk – Tér és Hely elneve-
zésű fotópályázatára beérkezett fotót Rusz 
László készítette. A kép címe: Falak mögött, 
Szászfehéregyháza.

sudoku

skandi

Kiskorú lányának árából vett  
új feleséget

Férjhez adta 13 éves lányát egy kenyai fér-
fi, hogy az érte kapott pénzből tehessen 
szert egy második feleségre. Kenyában 

elterjedt szokás, hogy a szülők menyasszonyi 
díjat kapnak, amikor lányuk megházasodik. 
A hagyomány szerint ez egyfajta kompenzáció 
a gyermek felnevelésére fordított energiáért és 
pénzért cserébe. Gyakran előfordul azonban, 
hogy a szülők a gyors anyagi gyarapodás érde-
kében, illetve a gyerek jelentette anyagi terhek 
lerázása miatt már kicsi korukban férjhez adják 
lányukat, dacára annak, hogy a törvény szerint 
18 év alattiak nem házasodhatnak a nyugat-af-
rikai országban.

A The Star című napilap tudósításából 
kiderült, a szülők egyszer csak megjelentek ab-
ban a turkanai bentlakásos iskolában, ahol 13 

éves gyermekük tanult, és kijelentették, hogy 
magukkal viszik. „Az apa azt állította, hogy a 
mennyasszonyi díjat elköltötte egy második 
feleségre, és nem tudja visszafizetni az összeget, 
így a lánynak muszáj beleegyeznie abba, hogy 
nem tanul tovább, és férjhez megy” – mesélte 
Wilson Korombori, egy helyi oktatási tisztvi-
selő.

Kenyában sokszor akár ötször idősebb fér-
fihoz is hozzáadják a tíz év körüli lányokat – 
hívta fel a figyelmet Stella Kanuri jogi aktivista. 
Az ENSZ adatai szerint Afrikában a lányok 42 
százaléka még 18 éves kora előtt megházaso-
dik. Desmond Tutu dél-afrikai érsek A lányok 
nem menyasszonyok nevű kampány élén harcol 
a szülők által kikényszerített korai házasságok 
visszaszorításáért.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 4.

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

Jó hat hétig „bügyürgette” a kormány a 
fűtéstámogatás ügyét. Júliusban a vonatkozó 
jogszabálytervezetet levették a kormányülés 
napirendjéről, majd augusztus végén meg-
születtek a vonatkozó 2011/69-es, illetve a 
2011/70-es sürgősségi kormányrendeletek. 
Majd újabb 3 hét elteltével szeptember 23-
án megjelent az alkalmazási módszertani 
normákat jóváhagyó 2011/920-as kor-
mányhatározat. Ilyen körülmények között 
pedig igen rövid idő állt a helyhatóságok-
nak az ő hatáskörükbe tartozó döntések 
meghozatalára, akárcsak a fűtési segélyre 
jogosultak kéréseinek benyújtására, illet-
ve az ügyintézésre. Így például ezekben a 
napokban már úton kéne lenniük a fűtés-
igénylési kérés és a saját felelősségre adott 
nyilatkozatok szabványűrlapjainak. Ezeket 

illetően úgy tűnik, a kormány elszúrt vala-
mit. Miért állítjuk ezt? A Hivatalos Közlöny 
szeptember 29-i számában megjelent egy 
újabb kormányhatározat, a 2011/938-as, 
amely révén módosították az alkalmazási 
módszertani normákat jóváhagyó kormány-
határozat két mellékletét. Az egyik melléklet 
a segélyezési kérés és a saját felelősségre adott 
nyilatkozat szabványűrlapja helyébe tesz egy 
másabbat, továbbá az új kormányhatározat 
értelmében másként fest a jogosultak anyagi 
helyzete vizsgálata kapcsán kitöltendő for-
manyomtatvány is. Mi történik akkor, ha 
időközben az igénylési kérés szabványűrlap-
ját sokszorosították, illetve azokat útjukra 
indították? Továbbá: ez az új kormányhatá-
rozat gyakorlatba ültetése nem fogja -e késlel-
tetni az ügyintézést? 

Elszúrták...
               villanás n Hecser Zoltán 

Derült, száraz idő várható. A térség nagy részén 
már gyenge vagy mérsékelt lesz a változó irányú szél. 
Légköri front nem éri el térségünket. A csendes, na-
pos, őszi időben érdemes sétálni, kirándulni.
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Feleség: 
– Te Béla, miért jársz annyit 

kocsmába?
Férj:

– Mert szeretem a muzsikát!
Feleség: 

– Akkor miért nem jársz kon-
certekre?
Férj:

– ... (poén a rejtvényben)! 


