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Sorsoltunk!

Az október 24–28. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Fülöp An-
nának kedvezett a szeren cse, akit nyeremény
könyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes meg fejtések: ... de a többit ki kell 
cserélni; Thomas Hardy – Erdőlakók; 
... néha messzire kihat a jövőbe; Orlai 
Patrich Soma – Mezőberény; Csíky Lász
ló – Tony Blair. 
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Új kezekben Lennon foga...

Egy kanadai fogorvos 19 500 fontot (93 
ezer lejnek megfelelő összeget) fizetett 
John Lennon egyik őrlőfogáért egy 

északnyugatangliai árverésen. A délnyugat
kanadai Alberta tartományban élő Michael 
Zuk telefonon licitált a híres őrlőfogra, 
amely mostanáig a brit Creation Records 
kiadó korábbi elnökének, Alan McGeenek 
a rockgyűjteményét gyarapította. „Amikor 
meghallottam, hogy eladják, tudtam, hogy 
meg kell szereznem” – mondta Zuk, aki már 
egy könyvet is írt a hírességek fogairól.

Az egykori Beatlestag annak idején 
a fogorvostól hazatérve adta oda őrlőfo
gát házvezetőjének, Dot Jarlettnek, aki az 
1960as években dolgozott nála. Azt mond
ta neki, hogy dobja ki, ha akarja, vagy „még 
jobb lenne, ha odaadná a lányának szuvenír
ként” – idézte a BBC brit közszolgálati mé
dium internetes oldala Karen Fairweathert, 

a Stockportban tartott árverést lebonyolító 
Omega Auction munkatársát. Az új tulaj
donos azt tervezi, hogy a saját rendelőjében 
állítja ki szerzeményét, illetve „turnézni” vi
szi különböző fogorvosi rendelőket és isko
lákat érintő útra.

„Leginkább csúnya, sárgásbarnás és lyu
kas” – írta le tömören a különleges árverési 
tételt Fairweather.
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skandi pályázati szelvény 2011. november 11.

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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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben is lesznek felhős, párás, ködös 
területek, és helyenként szitálás is előfordul. Hi
degfront jellegű változásra kell számítani. Fáradt
ság, hangulati ingadozás, koncentrációs zavarok 
léphetnek fel.
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A fotót Bányász András, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

skandi  készÍtette: benedek enikő

Európában pillanatnyilag 82, száz-
tíz éven felüli ember él. 77 nő, 5 férfi. A 
férfitársadalom számára eme elkeserítő 
statisztikáért leg főképpen a nők a hibá-
sak. Egész pontosan a kedves, figyelmes 
nők.

Hogy megértsék a demográfiakutatók 
számára új dimenziókat nyitó eszmefut-
tatásom miértjét, vissza kell kanyarod-
nom Vekerdy Tamás Hogyan legyünk jó 
szülők című könyvéhez. (Őt ritkán fella-
pozom, Spock doktort nem, amióta meg-
tudtam, hogy fia öngyilkos lett.) Azt írja 
a megszállott gyermekpszichológus: soha 
ne kérdezzük a gyermektől, milyen volt 
a napköziben, mert számára az a nap 
fénypontja, amikor a mama vagy a papa 
érte megy, ne kanyarítsuk hát vissza gon-
dolatait a „munkára”! Nos, megnézném, 
hogy az öt idős öregúrtól hányszor kér-
dezte meg késő délutánba nyúlóan, meló 
után a karosszékbe rogyva a lakásban 

sertepertélő asszonyka, hogy „na, milyen 
volt ma kedvesem a munkában, megint 
felbosszantott az az idóta főnököd?” És 
akkor kezdődik minden elölről... Egy idő 
után a férj vérvörös fejjel jön-megy a 
házban, ordít, szidja a főnököt, a rend-
szert, a blokkfelelőst, dühében vedeli a 
sört, miközben anyunak már rég azon 
jár az esze, hogy másnap egyre kell-e 
menjen a manikűröshöz, s csak utána 
a pedikűröshöz, vagy fordítva. Nyilván 
vannak kivételek, mert mit mondhat az 
asszony érdeklődésére például egy kami-
onsofőr? „Uncsi. Egy seggel lenyomtam 
Koppenhágától hazáig.” Még egy utolsó 
tipp: a hosszú élet egy másik igen fon-
tos titka – a napi icce vörösbor mellett 
–, hogy ne csak a munkahelyi gond-
jainkat, a munkánkat se vigyük soha 
haza – itt hatalmas előnyben vannak 
hozzánk, újságírókhoz képest például a 
kórboncnokok.

A hosszú élet titkai
           villanás n Jakab Árpád
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Paul Hauck
amerikai író, pszichiáter 
egyik gondolatát idézzük

„Aki szembenéz  
a félelmeivel, ... (befejező 

rész a rejtvényben)!
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