
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. november 8., keddhargitanépe

sudoku

Árverésre kerül Audrey Hepburn 
„római vakációs” ruhája

Árverésre kerül az a le-
gendás ruha, amelyet az 
1953-as Római vakáció 

című filmben és az alakításáért 
kapott Oscar-díj átvételekor vi-
selt Audrey Hepburn.

Az antik és vintage ruhada-
rabokra specializálódott londoni 
Kerry Tayor Aukciósház szerint 
az elefántcsontszínű csipkeruha 
valószínűleg 40–60 ezer font 
(190–285 ezer lej) közötti áron 
fog elkelni a november 29-i árve-
résen. A filmcsillag a Római vakáció zárójele-
netében viselte az Edith Head által tervezett 
toalettet. A ruhát aztán kissé átalakították az 
Amerikai Filmakadémia 1953-as díjkiosz-
tó ceremóniájára, ahol Hepburn a filmben 
nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női 
főszereplőnek járó Oscar-díjat.

A fekete-fehér moziban 
feltűnt kosztümök elismerése-
ként pedig Head is megkapta a 
legjobb jelmeztervezésért járó 
arany szobrocskát – idézte fel 
a BBC brit közszolgálati mé-
dium internetes oldala (www.
bbc.co.uk). A filmben – amely-
ben Hepburn egy unatkozó 
hercegnőt alakít, aki belesze-
ret a Gregory Peck által életre 
keltett amerikai újságíróba – a 
színésznő egy kalappal és egy 

kabátkával kombinálta a finom darabot. 
A „szerencsehozó ruhának” becézett fel-
öltőt Hepburn az édesanyjának, Ella van 
Hemmstranak ajándékozta, aki végül egy 
amerikai barátjának adta azt az eredetiséget 
bizonyító levéllel együtt. A toalettet most ez 
a család bocsátja árverésre.

Új kertlakó készítette: simon albert

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. november 8.

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 23-ig kell beküldeni.

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

-4
12 C̊

-4
12 C̊

-4
12 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-1/15 -2/13 -1/12 -2/14

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Mindenütt csökken a felhőzet, és az éjszakai 
köd megszűnése után a térség nagy részén gyen-
gén felhős, napos idő ígérkezik.
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skandi 
 készítette: benedek enikő

Harmincmilliárd forint értékű papír-
pénzből készült brikettel fűtenek Magyaror-
szág két alapítványi épületében. A Magyar 
Nemzeti Bank évente meghirdeti ezt az 
akciót, amely során az elhasználódott vagy 
egyéb okok miatt a forgalomból kivont bank-
jegyeket brikett formájában hasznosítják újra 
fűtőanyagként nonprofit szervezetek és ala-
pítványok. Idén egy autista gyerekeket ellátó 
egyesület volt a szerencsés pályázó, aki elnyer-
te a több milliárd forintot. A szegény árvák 
így egész télen szó szerint az állami kincstár 
pénzéből melegedhetnek, amíg a készlet tart. 
A minap egy ismerősöm egy régi kiadású 
román bankjegy birtokába jutott. Tüstént a 
szomszédjaink példája jutott eszembe, csak-
hogy a mi műanyag alapanyagú pénzecské-

inkből a füstfelhőn kívül nem igazán nyerhet 
semmi értékeset a román szociális rendszer-
ben élő szegény árva vagy a fogyatékkal élő. 
Ami viszont még furcsább, hogy a dolog úgy 
fest, a kincstár sem tart igényt rá, mert bizony 
a kedves ismerős, amikor vissza szerette volna 
juttatni a jogos tulajdonoshoz a talált pén-
zecskét, a Román Nemzeti Bankba betévedve 
nem lelt ügyfélfogadásra. Így hát csupán kész 
átverés-show kellékeként vehetné hasznát a 
régi bankjegynek. Tesztelhetné, mennyire 
figyelmesek az üzletekben dolgozó elárusító-
nők, vagy éppen a haverjait viccelhetné meg. 
Végezetül megtoldva a régi közmondást, saj-
nos Romániában a pénznek nemhogy szaga 
nincs, de még meleget nyújtó lángot sem csi-
karhatunk ki belőle. 

Van, ahol a pénz nem vész el, 
csak átalakul

           villanás n Pál Bíborka
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