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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 pos
tai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lé lek utca 45. szám) várjuk.

sudoku

Bárányhimlős nyalóka  
50 dollárért

Bárányhimlővel fertőzött nyalókát árult 
50 dollárért (156 lejért) egy szülő a 
Facebookon olyan családoknak, akik 

szeretnék, hogy gyermekeik mihamarabb 
átessenek a felnőttkorban már veszélyesebb 
betegségen.

A bizarr akcióról a The Daily Telegraph 
brit napilap online kiadása adott hírt. A cikk 
szerint a nashville-i Wendy Werkit „friss té-
tel bárányhimlővírust” ajánlgatott nyalókán 
és játékszeren az említett díjazásért. Mint az 
asszony egy helyi tévének elmondta: úgy vet-
te észre, sok frusztrált szülő tart attól, hogy 
„normális úton nem tudják elkapni” a fertő-
ző betegséget a gyerekeik. Innen származott a 
vírusüzlet ötlete. Werkit a Facebookon hirde-
tett, és a közösségi oldal buktatta le. Ugyanis 
Tennessee állam hatóságai felfedezték a kü-

lönleges csomagküldő szolgálatot, lecsaptak a 
víruskufárra, és közleményben figyelmeztették 
a nyilvánosságot, hogy illegális a vírusok vagy 
más kórokozók postai küldözgetése. Ez ugyan-
is védtelen embereket tesz ki a fertőzésnek – is-
mertette a telegraph.co.uk.

Gyökerek készítette: macalik ernő

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. november 10.

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.
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Az éjszakai ködfoltok legtöbb helyen még 
délelőtt feloszlanak, csak a keleti térségben le-
hetnek tartósabban ködös területek. Front nincs 
felettünk. 
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skandi 
 készítette: benedek enikő

Szolokmán voltam minap, s a helybéliek 
Mózsi bácsihoz is eligazítottak. Mint mond-
ták, ha eredeti embert keresek, menjek csak 
a falu végére. Óriáskeréket hajtott, forrásvíz 
adta az áramot még a favágáshoz is. Tehenek 
is voltak hajdan, tejpénzből tartotta fenn 
magát és édesanyját. Ma már egy szem-
mel nézi a világot, mint mondja, amikor 
a fűzfacsap bészökött, a szeme kiszökött. 
Ma kicsiny nyugdíjból él és éltet másokat. 
Ugyanis kétszer is betörtek hozzá, volt, 
hogy megverték, volt, hogy kamrába mene-
kült a támadók elől. Nem ismerte fel őket, 
mondja, aztán hozzáteszi: félne is felismer-
ni. 300 lej a nyugdíj, ebből kéthavi össze-
gyűjtögetettet vittek el a haszontalanok, de 
Mózsi bácsi valahogy nem a pénzt sajnálja. 
Keresi életének derűs oldalát, s azt mondja, 

még szerencse, hogy gyenge legény volt, így 
nem nősült meg, mert most járhatná azt a 
táncot, ami nem esik kedvére. Aztán a für-
dőszobás, paplanos ágyas házakat sem kí-
vánja, mert azokban lakik a civakodás is. 
Inkább otthon él, omladozó házában, s ha 
azt kérdezzük, mit eszik általában, sorol-
ja: ősszel van, hogy paradicsommártókát, 
néha rántott hagymát, de csak ritkán, mert 
az kívánja a húst. Amúgy többnyire sót, 
ecetet tesz a meleg vízbe, száraz kenyeret 
aprít bele, s kezdődhet a lakoma. Csoda-e, 
ha a válságról érdeklődve legyintve vála-
szolja, hogy az márpedig őt nem bosszantja. 
Nem panaszkodik, egy kicsit inkább minket 
sajnál. Búcsúzáskor meg is jegyzi: maguk 
olyan urak, kérem, hogy talán tejet se ittak 
egész életükben.

Aki fütyül a válságra
           villanás n Balázs Katalin
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