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Sorsoltunk!

A november 7–11. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszentmártoni Nagy 
Enikőnek kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Jarome David Salinger 
– Zabhegyező; Andy Whitfield – Spartacus; 
Zenthe Ferenc – Rameshofer – Szomszédok; 
Gulyás Gyula – Idézés – Tanítványok; ... az le 
is tudja győzni őket. 

sudoku

Címerpajzsot választott Sir Tom Jones

Vörös sárkánnyal és nárcisszal díszített 
saját címerpajzsot választott magának 
Sir Tom Jones walesi énekes.

A 71 esztendős veterán előadóművész 
még tavaly nyújtotta be igényét a címerek 
adományozásának és regisztrálásának felada
tát ellátó londoni Címerhivatalhoz – mond
ta David White, a címerek nyilvántartásával, 
megrajzolásával és elbírálásával foglalkozó 
tisztségviselő. „A pajzson egy fordított nár
ciszt tartó, félig látható vörös sárkány kapott 
helyett, és egy függőlegesen álló kulcs, amely 
két fa között helyezkedik el” – idézte White
ot a The Daily Telegraph című brit lap in
ternetes kiadása. Mint hozzátette: a kép az 
énekes eredeti vezetéknevére, a Woodwardra 
(erdész) utal. Jones, akinek olyan slágerek fű
ződnek a nevéhez, mint a Delilah és a Green 
Green Grass of Home, nem nyilatkozott a pajzs 
kapcsán. A 2006ban lovagi címet kapott elő
adó nem az első híresség, aki saját címerpajzs 
birtokosa lett. 

Sir Paul McCartney 2002ben részesült 
a megtiszteltetésben. Az ő címerén egy gitár, 
valamint a zenei munkásságát, illetve a liver
pooli gyökereit jelképező legendás Liver Bird 
nevű – egy leginkább kormoránhoz hasonlí
tó – madár is helyet kapott. A címeren az Ecce 

Cor Meum (Íme, a szívem) latin felirat olvas
ható: annak az oratóriumnak a címe, amelyet 
az egykori Beatlestag az első felesége, Linda 
betegsége alatt írt.

NagyBritanniában bárki igényelhet cí
merpajzsot, aki hajlandó legalább 3500 fontot 
áldozni erre a célra. A címerpajzsbirtoklásnak 
nincsenek szigorú alkalmassági korlátai, de az 
elbíráláskor figyelembe veszik az uralkodóház
ból, polgári szférából vagy a hadseregből érke
ző utasítást, az egyetemi, illetve szakmai mi
nősítést, vagy akár a nemzet életében játszott 
meghatározó szerepet.

Évente nagyjából 150 új címertulajdonos 
van NagyBritanniában. A Címerhivatalt 
1484ben alapította III. Richárd angol király, 
és 1530ban az összes nemesembernek „re
gisztrálni” kellett az intézménynél. A vörös sár
kány és a nárcisz Wales jelképei közé tartozik.

Székelysors készítette: tamás ernő (székelyvarság) 
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skandi pályázati szelvény 2011. november 25.

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 30-ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nagyrészt borult, párás, ködös idő várható, 
csak helyenként szakadozik fel átmenetileg a fel
hőzet. Ittott ónos szitálás, szemcsés hó, zúzma
raképződés továbbra is előfordul.
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Nemrég olvastam egy bulvárhírt, misze-
rint valamilyen „tudósok” megállapították, 
hogy az emberek keze belátható időn belül 
visszafejlődik. A „tudósok” feltételezésüket az-
zal magyarázták, hogy az emberek egyre ke-
vesebbet használják kezüket munkavégzésre, 
nincs szükségük rá, ugyanis egyre több gép áll 
rendelkezésükre, így ezek a végtagok az evolú-
ció során lassú halálra vannak ítélve. 

Ez az első olvasásra nevetségesnek tűnő 
hír jutott eszembe a napokban egy temeté-
sen. Csak éppen nem az emberiség kezeit 
féltettem, sokkal inkább a lelkét. Nem elég 
nekünk, hogy mára már a mulatozás igen 
ritkán jelenti a bánatunk vagy örömünk kö-
zös éneklés, muzsikálás során való kifejezését, 
sokkal inkább a gépről lejátszott zene dívik; 
az olvasás élményét felváltotta a színes ké-
peket pörgető doboz megszállott bámulása; 
a baráti összejövetelek helyett gyakran kü-
lönböző társasági oldalakon ismerkedünk, 

beszéljük meg dolgainkat, mondjuk el, hogy 
vagyunk, de legnagyobb megrökönyödésemre 
most már temetésen is gépről imádkozunk az 
elhunyt lelki üdvéért. Csíkszeredában ugyan-
is elképedve tapasztaltam, hogy már nem 
csak a gyászindulót játsszák le gépről és szol-
gáltatják a jelenlévőknek a gyászkocsi tetejére 
szerelt hangszón keresztül, hanem a rózsafü-
zér-imádságot is hanghordozóra rögzített női 
hang mondja az összegyűlt gyászolók helyett. 
Eszembe jutott, hogy nem sok van már hátra 
addig, míg a falvakon még élő, temetésekkor 
mindig összegyűlő rózsafüzér-társaságokat, 
imádkozó, siratóasszonyokat néprajzi érde-
kességként fogjuk szemlélni, épp úgy, mint 
ma már tesszük egy-egy idős nótafával. És 
azon kapjuk magunkat, hogy ha a kezünk 
nem is, de a lelkünk oly mértékben elcsökevé-
nyesedett, hogy már csak szakirodalom őrzi, 
milyen volt az ember, amíg ki tudta fejezni 
szerelmét, örömét, bánatát, fájdalmát. 

Gépiesedünk
           villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  készítette: benedek enikő
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TómárkA poén 2.

1.) 
– Hogy hívják az okosok 
közösségi portálját?
– ... (poén a rejtvényben)!

2.) 
– Hogy hívják a vasút 
melletti kiskocsmát?
– ... (poén a rejtvényben)!


