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A magas hegyek kései dísze, a bánáti 
sáfrány. A fotót Macalik Ernő olvasónk 
készítette.

*
Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt 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.
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Bombariadó féltékenység miatt

Bombariadót okozott egy feleség fél-
tékenysége Nagy-Britanniában: a 
nő férje sportkocsijának alvázára 

nyomkövetőt rakatott, amelyről a férfi azt 
hitte, hogy pokolgép.

A 35 éves feleségnek – aki mellesleg jó 
hírű onkológus – azután lett gyanús a férje, 
hogy a férfi később kezdett hazajárni, amit 
munkájával magyarázott. A rákspecialista 
asszony magánnyomozókat bízott meg, 
hogy férje körmére nézzenek, a nyomozók 
pedig mágneses rögzítéssel nyomkövetőt 
tettek sportkocsijának aljára. A készüléket 
azonban egy autómosás után felfedezte a 
férfi, aki azonnal pokolgépre gyanakodott, 
mert munkája – banki csalások leleplezése 
– okán éppenséggel akadhatnak komoly 
ellenségei. Értesítette a rendőrséget, amely 
lezárta Sutton központi részét, és riasztotta 
a tűzszerészeket, a tűzoltókat és a mentőt.

A riadó nem tartott sokáig, mert a férj a 
feleségének is telefonált, aki kénytelen-kel-
letlen felfedte a történteket.

„A nejem mindig is az a fajta volt, aki 
tudni akarta, merre járok. Nem csoda, 
hogy gyanakodott munkaidőm meghosz-
szabbodása miatt. De nem léptem félre” – 
idézte a férfit a The Daily Telegraph című 
brit lap.
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skandi pályázati szelvény 2011. november 14.

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 30ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Általában gyengén felhős, naposabb időre 
számíthatunk. Front nem lesz felettünk, de az 
egyre párásabbá váló levegőben fokozódhatnak 
a légzőszervi megbetegedésekkel kapcsolatos 
panaszok.
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 KészÍtette: benedeK eniKő

Azt mondják a szakemberek, hogy az 
igazán jól működő, profitot termelő cégek 
alappillére az összetartó csapat. A sike-
res vállalkozásokhoz elengedhetetlen a jól 
szervezett csapatépítő tréningek megszer-
vezése. Főként abban az esetben hatásos 
egy tréning, amikor a szervezet életében 
szerves változás fog végbemenni. Egy 
ilyen esemény során azok a munkatársi 
viszonyok erősödnek, amelyek nélkülözhe-
tetlenek az eredményes csapatmunkához. 
Szintén ezeken az összejöveteleken szokta 
a főnök diplomatikusan legyúrni az alkal-
mazottak torkán, hogy „gyerekek, dolgoz-
zatok keményebben, mert bele van állva a 
cég szekere a földbe”. A beosztottak termé-
szetesen megteszik a tőlük telhető leg job-
bat, figyelnek, tanulnak, tudományos képet 
vágnak, közben végig arra gondolnak, hogy 

legyen már vége az okoskodásnak és fog-
junk neki bulizni. Kutatások azt bizonyít-
ják, hogy az egyén mérhető eredményeinek 
mindössze 15 százaléka írható a technikai 
tudás javára, a maradék pedig az emberi 
érintkezésnek, személyes kapcsolatoknak 
köszönhető. A másik jól bevált csapatépítő 
foglalkozás a cégbuli (amennyiben nincs a 
tréninggel együtt szervezve). Itt már nem 
kell folyton a munkára koncentrálni, lehet 
koccintani a góréval, panaszkodni neki a fi-
zetésért, a jobb munkakörülményekért stb. 
A főnök a lehetőségekhez mérten természe-
tesen mindent megígér, hátha egy kicsit 
jobb kedvre deríti a cég katonáit. Egy szó 
mint száz: pár napja azon gondolkodom, 
hogy miért kell a csapatépítő tréningeknek 
törvényszerűen fejfájással és hányingerrel 
végződniük?

Csapatépítő tréning
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