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Sorsoltunk!

A szeptember 26–30. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Fekete Hil-
dának kedvezett a szeren cse, akit nyeremény
könyvvel jutalmazunk, valamint egyhavi Har
gita Népeelőfizetést nyert Könczei Botond 
csíkszentmártoni olvasónkjátékosunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Pink Floyd – Állatok – 
A fal; Haumann Péter – Zenthe Ferenc; Hot 
Jazz Band – Bényei Tamás; Goran Simun 
Ivanisevic – Wimbledon; Fehér György Mik
lós – Jánospassió.

sudoku

Buszozott is a maratonin

Nemcsak futott, hanem buszozott 
is egy maratoni futás 3. helyezettje 
NagyBritanniában – derült ki a 

verseny eredményhirdetése után. A sportsze
rűtlen férfi, Rob Sloan a Kielder Wateri ma
ratoni 32. kilométerénél úgy érezte, elfáradt, 
és úgy döntött, hogy busszal „fut” tovább. 
A járműről egy park fás részén pattant le, és 
addig bujkált, míg az élmezőny fel nem buk
kant. Első azért mégsem akart lenni, sőt még 
a második futót is elengedte, csak utána szök
kent ki az erdőből és eredt a nyomukba. A 
harmadik helyért járó trófeát nagy örömmel 
vette át a 31 éves férfi, ám nem sokáig büsz
kélkedhetett vele, mert lebuktatták szemta
núk, akik látták „bujdosását”. Sloan eleinte 
felháborodottan tagadta buszozását, de idő
vel kénytelen volt vallani.

Most feltehetően kizárják a sportklubból, 
amelynek jó ideje tagja, és jó esélye van rá, 
hogy soha többé nem indulhat maratoni fu
táson. Díját megkapta a valódi harmadik, aki 
igencsak csodálkozott, hogy honnan kevere
dett elé Sloan, mivel végig 3. volt a futásban.

„A végén már kételkedni kezdtem ma
gamban, annyira csökönyösen állította, hogy 
mögöttem jött” – mondta Steven Cairnes, a 
valódi bronzérmes. „Ő volt az egyetlen futó, 
aki gyorsabban tette meg a táv második felét 
az elsőnél” – idézte Steve Cram volt maratoni 
világcsúcstartót, a maraton szervezőjét a The 
Daily Telegraph című brit lap. Nem Sloan az 
első brit maratoni csaló. 2009ben egy 69 éves 
férfi 16 kilométert rövidített a londoni mara
tonin, minek eredményeként 3 óra 5 perces 
rekordot döntött, később azonban törölték 
eredményét.

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 14.

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 26-ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Vannak olyan szavak a magyar nyelv-
ben, amelyek a szlengesedés során elveszítik 
eredeti jelentésüket, majd teljesen másra 
használják. Jó példa erre a köcsög. Ilyen a 
gagyi is. Biztos vagyok benne, hogy Gagy, 
mármint a falu sokkal régebb létezik, mint a 
gagyi kifejezés. Mindig kinevetnek, ha azt kell 
mondjam, hogy vannak „Gagy-i” rokonaim 
(pedig nem „gagyik”). Sőt még olyan embert 
is ismerek, akinek ez a családneve... Legjobb 
tudásom szerint a köcsög eredetileg egy táro-
lóedény, amiben tejet, lekvárt vagy általában 
élelmiszereket tartanak. Már meg sem fordul 
a fejemben, hogy ezt a szót az eredeti értel-
mében használjam, mivel ajánlatosabb a 
köcsög helyett bödönt vagy hasonlót  mon-
dani. Legalábbis amikor a tárgyakról esik 
szó. Azt mondanom sem kell, hogy a köcsö-
göt mire használjuk manapság. „Bizonyos” 

tulajdonságokkal rendelkező embereket 
minősítünk vele. Általában nem szívesen 
mutatkozunk velük egy helyen (ha szeren-
csénk van, azonnal ránk akaszkodnak, és 
naphosszat szórakoztatnak). Egyszer édes-
anyám egy családi vacsora alkalmával töre-
delmesen bevallotta, hogy ő nem tudja mire 
mondjuk, ha valaki a köcsög. Nagy nehezen 
megpróbáltuk elmagyarázni, hogy milyen 
tulajdonságai vannak egy vérbeli köcsög-
nek. Sógoromnak sikerült igazán tiszta vi-
zet önteni a pohárba: az a köcsög, aki egy 
homoszexuális kapcsolatban a nő szerepét 
vállalja. Tehát ő a tárolóedény. Szokták 
mondani, hogy az egész világ le van köcsö-
gösödve. Ennek értelmében már azon sem 
csodálkoztam, amikor két napja ezt hallot-
tam: megalakult a Hagyományörző Hete-
roszexuálisok Klubja...

Köcsög
          villanás n Antalfi József

Észak felől csökken a felhőzet, a térség legna
gyobb részén több órára kisüt a nap. Délután ke
leten lehet erőteljesebb a gomolyfelhőképződés, 
ott néhol futó zápor kialakulhat.
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A fotót Csíki Boglárka, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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