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Sorsoltunk!

Az október 3–7. özött megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Élthes Évának 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv
vel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...kapaszkodnak a zené
szek; ...mert ott nem árulnak sört; ...vegyenek 
zöld tapétát; Bille August – A hó hatalma 
– A nyomorultak; Békeffi László – A szám
űzött pódium.

sudoku

Egyensúlyozó művész:  
kő kövön maradt

Kövek egymásra pakolásával készít 
fantasztikus szobrokat egy brit mű
vész, akinek rendkívül nehéz dolga 

van, mivel a nyersanyag szabálytalan alakú és 
nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálni az 
alkotáshoz. A 44 éves Adrian Gray Dorset 
tengerpartján dolgozik, órákat tölt azzal, hogy 
fellelje az ideális méretű, alakú és színű szikla
darabokat, köveket, kavicsokat. A „helyezés” 
azután szintén hosszadalmas művelet, hatal
mas türelem kell hozzá. Gray jókora köveket 
használ és elképesztőn állítja egyiket a másikra. 
Művei általában kétkövesek. Amikor végre kő 
kövön marad, a végeredményt Gray lefotózza, 
majd pedig önkezével semmisíti meg munkáit, 
nehogy ráboruljon valakire szobra.

Gray 9 éve kezdett köveket egyensúlyozni, 
miután megfertőzte egy trópusi vírus, amikor 
Madagaszkáron turistáskodott. Kigyógyult 
a kórból, de furcsa utóhatásai maradtak a be
tegségnek: a férfi azóta rendkívül érzékeny az 

áramra, annyira, hogy kénytelen volt teljesen 
lemondani telefonról, tévéről, számítógépről.

Kőrakásszobrait jó páran csalásnak vélik, 
úgy gondolják, hogy Gray ragasztóval mes
terkedik. A művész nem bánja, hogy kétked
nek, mert – mint mondja – ez azt bizonyítja, 
hogy sikerült valami varázslatost, csodásat 
alkotnia – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 21.

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. november 2-ig kell beküldeni.

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

Emberszerető, társaságkedvelő ember 
vagyok. A tömeghisztériát és a nyájszelle-
met mégsem szívlelhetem, sőt a szegény em-
ber zsírján meggazdagodó üzletemberektől 
is felbolydul a gyomorháztartásom. Ez 
pedig minden alkalommal megtörténik, 
amikor vidéki lakcímmel rendelkező em-
ber lévén, Alcsík felé, az otthon melegébe 
igyekszem. Borzadályom oka már a vidéki 
autóbusz-állomáson elkezdődik, amikor 
megpillantom a felszállni váró tömeg he-
ringraj alakzatát. Az ajtó előtt a busz fa-
lához tapadva nyomorognak, lökdösődnek 
abban a reményben, hogy majd ők lehet-
nek az elsők, akik felszállhatnak a járműre 
és helyet foglalhatnak maguknak az ülé-
sekben. Mire utolsóként, türelmesen vé-
gigvárom a tömeg tolakodását, éppen hogy 

találok egy talpalatnyi felületet, ahol béké-
sen végigutazom az előttem álló viszonylag 
rövid, hét kilométeres távot –gondolom én, 
de a következő buszmegállóban újabb tíz 
ember száll fel a járműre. Egymás hegyén-
hátán, elhasznált levegőben, egymás test-
szagát szagolva zötykölődünk hát tovább, 
persze mindezért a kalandért előzőleg én 
fizettem a vidéki járatot üzemeltető cégnek. 
Természetesen a törvény betűi szerint az 
autóbuszon csak annyi embert szállíthat-
na a társaság, amennyien még viszonylag 
kényelmesen elférnek. Na de hát ki törődik 
mindezzel. Az utasok hallgatnak, mert 
valahogyan haza szeretnének jutni, a cég 
vezetősége pedig örül, hogy ilyen jól nevelt, 
meghunyászkodó utasközönséget nevelt ki 
magának.

Meghunyászkodó utasközönség

          villanás n Pál Bíborka

Egyre nagyobb területen szakadozik, csökken 
a felhőzet, a hétvégén több napsütés várható. Me
legfronti hatás miatt fejfájás, szédülés jelentkezhet. 
Ingadozhat a vérnyomás, nőhet a reflexidő.
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A Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata által meghirdetett Épített örökségünk – Tér és 
Hely elnevezésű fotópályázatra beérkezett fotót Henter Hunor készítette. A fotó egy sorozat része, amelyet 
különdíjjal jutalmazott a zsűri.
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