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Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo
tót, amely véle ményük sze rint el tér a meg
szokott 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 email 
cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. 
szám) várjuk.

sudoku

Lánykérés a metrón éneklő 
villámcsődülettel

A londoni metrón kérte meg barát-
nője kezét éneklő villámcsődület 
közepette egy brit férfi. A sikerhez 

alapos előkészítés kellett, de megérte a fá-
radságot: a barátnő igent mondott és na-
gyon meglepődött. Hasonlóan jártak azok 
az utasok, akik nem voltak beavatva előre 
az eseménybe. A dalolást egy magányos 
férfihang kezdte, amire páran felfigyeltek 
ugyan, de ez még nem lepte meg őket iga-
zán. Az viszont már igen, hogy egy magát 
kézitükörben közömbösen szépítgető nő 
válaszolt a dalra kristálytisztán énekelve. 
Az igazi döbbenet azonban akkor hatal-
masodott el a közönségen, amikor a fél 
metrókocsi teli torokból rázendített a ref-
rénre meglehetősen jól énekelve.

Bill Withers 1977-ben alkotott Lovely 
Day című dalának több szakasza után a „fő-
kolompos” – aki addig megbújt a kocsi sar-

kában –, odament barátnőjéhez és térdepelve 
megkérte a kezét.

A választ ünnepelve ismét rázendített 
a villámcsődület-kórus, és immár tapsolva, 
amelybe bekapcsolódott az összes utas – adta 
hírül a The Daily Telegraph című brit lap.

Napfénysátor készítette: macalik ernő
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skandi pályázati szelvény 2011. november 9.

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 23ig kell beküldeni.

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

Eleinte gyengén felhős, főként a reggeli órákban 
néhol ködös idő várható. Az időszak második felé-
ben már kisebb a köd valószínűsége, de helyenként 
átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék nem lesz.
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skandi  készítette: benedek enikő

Ki ne szeretne egy elegáns üzletben le-
huppanni a kényelmes székre, és mutogatni 
az eladónak, hogy melyik cipőből, csizmából 
hozza a megfelelő méretűt?! És miután fel-
próbálta, kényesen kijelenteni, hogy itt szűk, 
ott nyom, netán bő a szára, és rögtön mási-
kat választani. A kérdés persze, költői, és jön 
rögtön a folytatás: a nyomorúság elviselésé-
hez bizony nagy szükség van a humorra.

Ha már az időnként elkerülhetetlen ci-
pővásárlás fejezetnél tartunk, vessünk egy 
pillantást a nagy népszerűségnek örvendő 
turkálók intézményére. A népszerűség okát 
röviden lehet vázolni: kis szerencsével olcsón 
viszonylag jó minőségű árut lehet kapni, ha 
pedig számításaink nem válnak be, és nem 
is olyan jó minőségű az az áru, akkor sem 
dobtunk ki túl sok pénzt érte. De hát időn-
ként teljesen új, távoli üzletek árcímkéjével 
ellátott cipő, csizma is akad a ládákban...

Szóval érthető a népszerűség, ennek 
következtében pedig a nagy érdeklődés. 
Amit a nyitást megelőző, ajtó előtti sor 
hosszában, nyitás után pedig az aki bírja, 
marja című sportban való aktív részvétel-
ben mérhetünk. És itt jön be a humor kér-
dése. Hogy sikerül-e egymásra kacagni, ha 
a csizma fejét valaki jobbra, a szárát pedig 
másvalaki balra húzza. Illetve hogyan 
tudnak kiegyezni azok, akiknek csak a bal 
vagy a jobb cipőre sikerült lecsapniuk.

Szóval pszichológiája, kultúrája, de 
mindenekelőtt komikuma van ennek a 
turkálásnak. És lehet, hogy idővel iro-
dalma is lesz. Kezdetnek például aján-
lanám két turkálva telefonáló kifogását. 
Hívjál később, mert most dolgom van, 
hangzott az egyik, a másik pedig így 
szólt: majd visszahívlak, mert gyűlésben 
vagyok.

Nevetünk a nyomorunkon
           villanás n Takács Éva
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