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Sorsoltunk!

A szeptember 19–23. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a csíkszeredai 
Sambach Ilonának kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Arthur Conan Doyle – 
Sherlock Holmes; Lucian Blaga – Lámkerék 
– A feltámadás; Michael Carlyle Hall – 
Dexter; Julianna Margulies – Vészhelyzet; 
George Martin – Lázálom.

sudoku

Volán mögötti „mutatványok”

Egészen elképesztő mutatvánnyal lepte 
meg a rendőröket Nagy-Britanniában 
egy sofőr: az illető vezetés közben a 

laptopján babrált, gondosan jegyzetelte egy 
rádiós feladvány megoldásait és mindeköz-
ben kávét szürcsölgetett.

 A volán mögött a vezetés helyett mással 
foglalkozó autósok lebuktatását célzó hadjá-
ratuk során a dél-angliai Hampshire megye 
rendőrei egy vezetés közben késsel körtét pu-
coló autóst és megannyi telefonáló sofőrt is 
elkaptak. A rendőrök egy jelöletlen kamion-
nal vegyültek el a brit országutak autósai kö-
zött, hogy megfigyeljék, videóra rögzítsék és 
lecsapjanak az ön- és közveszélyes sofőrökre.

Az akcióban két rendőrautó és egy mo-
toros járőr is részt vett – olvasható a The 
Independent című brit lap internetes kiadá-
sában (independent.co.uk). A hatóságok re-
mélik, hogy a kezdeményezésük egyértelmű 

üzenettel szolgált az autósok számára. Mint 
elmondták: a vezetés közbeni mobiltelefo-
nálásért 60 font pénzbüntetésre és három 
pont levonásra, az ilyenkor vagy egyéb fi-
gyelemelterelő tevékenység során okozott 
halálos kimenetelű baleset miatt pedig 14 
év börtönre számíthatnak a sofőrök.

Ősz és tél között   készítette: macalik ernő
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skandi pályázati szelvény 2011. október 7.

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 19-ig kell beküldeni.

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

Egy csokor kuruc nótát kap aján-
dékba vasárnap az Antal házaspártól, 
Imrétől és Ágnestől a Szent Ágoston-
templomban, este nyolc órától a csíksze-
redai közönség. A Most jöttem Erdélyből 
című előadáson a Rákóczi-szabadság-
harc nótakincse csendül fel, emlékezve 
arra, hogy háromszáz éve kényszerült 
a fejedelem és hívei a haza elhagyására. 
A bujdosók útját székely nemesember, a 
zágoni Mikes Kelemen örökítette meg, 
akit a Törökországi levelek címen meg-
jelent művéért a modern magyar próza 
megteremtőjeként is emlegetnek. Felesle-
gesnek tűnhet a fenti emlékeztető, de ta-
lán mégsem az. Főként a rodostói székely 
kapu állításáról szóló történet tükrében 
nem. Amikor a székelyföldi küldöttség 
jelezte szándékát, hogy székely kaput 
állítanának az ottani Rákóczi-múze-

um bejáratához, Magyarország ankarai 
nagykövete közreműködés helyett csípő-
sen kérdezett rá: „Mi köze a székelyek-
nek Rákóczihoz?”. A dolgok tisztázása 
után egyszerűsíteni kívánt, javasolva, 
hogy érjék be egy plakettel. Rendben! – 
sóhajtott a küldöttség –, akkor állítunk 
egy háromlábú plakettet. Így kapott 
székely kaput a múzeum. A vasárnapi 
előadáson elhangzó dalok nemcsak ze-
nei élményt jelentenek, hanem egyben 
történelmi lecke is, a Thököly Imre és 
II. Rákóczi Ferenc korabeli függetlensé-
gi harcok történéseit elevenítik fel. Ter-
mészetesen zenei csemegeként sem lesz 
utolsó az előadás, hiszen a kuruc nóták 
igazi gyöngyei a magyar népdalkincs-
nek, feltehetően jól szórakozik majd, aki 
végighallgatja Antalék citerás-kurucos 
fertályóráját.

Kuruc dalok Antaléktól
          villanás n Hompoth Loránd

Északnyugat felől markáns hidegfront érke-
zik, emiatt mindenütt erősen megnövekszik a fel-
hőzet, a hétvégén többfelé valószínű eső, zápor, és 
viharossá fokozódik az északnyugati szél.
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skandi  készítette: benedek enikő
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