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Hatmázsás tök nőtt egy farmon

Hatmázsás töke nőtt egy brit gazdá-
nak, amivel jó esélye van arra, hogy 
ő legyen az idei tökrekorder a szi-

getországban. A 28 éves Jack Baggsnek nem 
véletlenül termett gigászi zöldsége. A férfi 
eleve „megamagot” ültetett – mármint 
olyant, amely maga is óriástökből szárma-
zott –, és nem szűkölködött tehenei trá-
gyájával a tök nevelésekor. A növény meg-
hálálta a gondozást, és diadalmaskodott a 
netleyi tökfesztiválon. Emelgetéséhez kü-
lönleges berendezés kellett. Braggs egyéb-
ként nemcsak a tökét mutogatta büszkén, 
hanem kétéves fiát is, aki ráült apja termé-
sére fotózáskor a viszonyítás kedvéért – 

adta hírül a brit Metro újság. Egy átlagos 
„Halloween fajtájú” tök 5-10 kilós, Braggsé 
ennek legalább a 60-szorosa.
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Néhány évvel ezelőtt egyik csíkszere-
dai óvoda vállalta, hogy kitakarítja az 
Ifjúsági parkot. Jöttek az óvó nénik és a 
gyerekek, mindenki gumikesztyűt hú-
zott, és pillanatok alatt zsákokba gyűj-
tötték a szétdobált, nagyjából papírból 
álló szemetet. 

Ma egy ilyen vállalkozás nemhogy 
veszélyes, de egyenesen lehetetlen lenne. 
Nem azért, mert a szülők tiltanák cseme-
téiket az ilyenfajta munkától, vagy a mai 
óvodások ügyetlenebbek lennének, mint a 
néhány évvel ezelőttiek. A park lett más. 
A szemét most is megvan, jobban mond-
va most van igazán. Az ösvény mentén 
nemcsak papír díszeleg, de sörösdoboztól, 
pillepalackon és cigarettásdobozon át a 
megnevezhetetlenig igen széles a skála. 
Mondom, az ösvény mentén. Mert ott 
látszik. Különben egy átlagos méretű fel-

nőttnek derékon felül érő gaz borít min-
dent, egy négy-öt éves gyerek – térjünk 
vissza az óvodásokra – ki sem látszana 
belőle. Pedig játszótér is volna a park 
egyik csücskében. Csakhogy a homokozó 
és mászókák faelemeit szétverték, és mert 
ott nem tudott megnőni a fű és gyom, hát 
még jobban tele lehetett szemetelni. 

Mondják, cigányok legeltetik lovaikat 
a kicsi parkban, és a kóbor kutyák is min-
dent megtesznek, hogy távol tartsák innen 
azokat, akiknek a fent leírtak ellenére 
mégis lenne kedvük itt sétálni, pihenni. 

Öt percnyire Csíkszereda gondozott, 
virággal díszített központjától – ami-
re joggal vagyunk büszkék – az Ifjúsági 
parknak nincs gazdája. Mert azt mégsem 
lehet elvárni az óvodásoktól, hogy ka-
száljanak és még a biztonságot is szava-
tolják. 

Nem az óvodások feladata
          villanás n Takács Éva

Többnyire felhős, ködös időre számíthatunk, 
több helyen előforduló gyenge esővel. Meleg-
fronti hatás miatt fejfájás, vérnyomásingadozás 
jelentkezhet, csökkenhet a koncentrálóképesség.
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 kÉszÍtette: beNedek eNikő

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 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.

*
A fotót Sükös Imola, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola fotó szaká-
nak másodéves diákja készítette.
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A skót gyerek odaszalad az 
anyjához:

– Anyu, az ajtóban áll egy 
bácsi!

– És mit akar?
– A most épülő uszodára 

gyűjt!
– ... (poén a rejtvényben)! 

– felel az anya.


