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Várunk minden olyan lencsevégre ka-
pott 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 javasolt kép alá írást a benedek.
eniko@har  gitanepe.ro e-mail cím-
re vagy szer kesz tőségünk postai cí -
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lé lek 
utca 45. szám) várjuk.

sudoku

Vissza a múltba

Az elmúlt másfél évtizedben a kanadai 
Prince Edward-sziget egyik lakója több 
mint 4800 palackpostát indított útnak 

az Atlanti-óceánon. Több mint háromezerre 
válasz is érkezett a világ különböző pontjairól.

Harold Hackett palackpostáit fogták 
már ki Afrikában, Európában – Nagy-Bri-
tanniában, Franciaországban, Hollandiában 
és Oroszországban –, valamint Amerika 
számos keleti parti városában vagy éppen a 
Bahamákon.

Egy palackpostája 11 év alatt jutott el Iz-
landra, ugyanennyi időre veszett nyoma egy 
másik üzenetének, amelyet végül Norvégiában 
fogtak ki. De volt olyan palackja, amely hét év 
után ért partot Skóciában – sorolta a BBC-nek  
a kanadai fér� , bevallva: soha nem gondolta 
volna, hogy ennyi választ kap.     Mint az külö-
nös hobbijából is kitűnik, Harold Hackett sze-
reti a régi kommunikációs módszereket, ezért 
még telefonszámát sem írja bele az üzenetekbe. 
„Akkor mindenki csak felhívna, nem kapnék 

leveleket, nem lenne a gyűjteményem sem” – 
jegyezte meg. Az elmúlt évek során folyamato-
san bővülő kollekcióban a levelek, képeslapok, 
üdvözlőlapok, rajzok mellett szuvenírek, de 
még karácsonyi ajándékok is akadnak. A vála-
szok azonban nem mindig vidámak. Hackett 
elmesélte például, hogy egy skót asszony képe-
ket küldött neki három � áról, akiket egy vihar-
ban veszített el, amikor a hajójuk felborult.

A középkorú fér�  műanyag palackokban 
indítja útjukra az üzeneteket, amelyeket színes 
papírra fénymásol. A szöveg mindig ugyanaz, 
csak a dátum változik. A palackok „postázá-
sához” Hackett kivárja a nyugati, délnyugati 
szelet, mert csak azok viszik megfelelő irányba 
üzeneteit. A vízbe dobott palackok 7-8 mér-
föld után már a különböző áramlatokkal utaz-
nak tovább a világ különböző részeire. Vannak 
olyan hetek, amikor 200 palackpostát is útra 
bocsát, van, amikor egyet sem. Mint mondja, 
egészen haláláig folytatni akarja a különleges 
„levelezést”.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Egyik korábbi jegyzetemben arról ír-
tam, hogy vidékünkön is egyre nagyobb 
teret kezdenek hódítani a különféle 
„össznépi játékok”. Igaz, akkor sem, most 
sem valami kedves, mindenki épülését 
szolgáló tevékenységre gondoltam, ha-
nem olyasmire, ami fertőzi, rombolja a 
közösségeket. A múltkor a bűnbakkere-
sésről írtam, most egy másik hasonlóra 
hívnám fel a � gyelmet, éspedig a mocs-
kolódásra. Mi is kell ehhez a játékhoz? 
Itt is a leg fontosabb elem a felvevő kö-
zeg, vagyis a közösség, mert lelkes nézők, 
hallgatók nélkül fabatkát sem ér az egész 
játék és nincs tétje a mocskolódásnak. 
Mivel most már modern világban élünk, 
nem muszáj valósnak lennie a közösség-
nek, hogy a főszereplő, a mocskolódó – a 
játék kettes számú lényeges eleme – meg-
felelő közeget találjon tevékenységéhez, 

ugyanis erre sokkal alkalmasabb egy 
levelezőlista, internetes fórum. Ezeken 
a helyeken ugyanis a főszereplőnek nem 
kell vállalnia önmagát, nem láthatja 
senki a kárörvendő arcát, miközben űzi 
gyalázatos játékát, sőt még a nevét sem 
kell vállalnia, hiszen ehelyett nyugodtan 
használhat bármilyen álnevet, virágne-
vet. Lényege viszont a játéknak, hogy a 
mocskolódás tárgya, szenvedő alanya 
lehetőleg olyan személy legyen, aki va-
lami jót tesz a közösségért, egyébként 
semmi varázsa a játéknak. Ha megvan 
ez a személy, akkor a mocskolódónak 
mást nem kell tennie, csak kígyót-békát, 
hideget-meleget ráhordani az illetőre, 
mindezt a háta mögött minél nagyobb 
„szórásban”. 

Húha, ez máris zajlik! És a kampány 
még el sem kezdődött...

Mocskolódás
          VILLANÁS  Jánossy Alíz

Többnyire erősen felhős időre számíthatunk, 
napközben több helyen eső, zápor várható. Ma 
hideg-, holnap melegfronti hatás miatt fejfájás, 
vérnyomásingadozás jelentkezhet, gyakoriak lehet-
nek a reumatikus panaszok, nőhet a reakcióidő.
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