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Sorsoltunk!

A november 14–18. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a felsőboldogfalvi Péter 
Jánosnak kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Tömörkény István – 
Agyaghordás; Fésűs Éva – Nyúl a cilinder
ben; Kató Zoltán – Daczi Zsolt; Szily Nóra 
– Szombathely; George Orwell – Eric Arthur 
Blair – Állatfarm.

sudoku

„Rajzfilmfiguraszáj”  
több ezer fontért

Több mint négyezer font (több 
mint 18 ezer lej), illetve száz darab 
szilikoninjekció befecskendezése árán 

csináltatott magának rekordméretű rajzfilmfi
guraajkakat egy orosz lány.

A 22 esztendős Krisztyina Rejt gyermek
kora óta zavarta az általa túlságosan vékonynak 
ítélt szája, ezért úgy döntött, hogy az 1988as 
Roger nyúl a pácban (Who Framed Roger Rab-
bit) című amerikai vígjátékból ismert Jessica 
Rabbitéhoz hasonló duzzadó ajkakat csináltat 
magának. Ez a rajzfilmfigura testesíti meg szá
mára ugyanis a tökéletes nő ideálját.  

A műkörmösként dolgozó lány hamar rá
kapott a szépészeti beavatkozásra, és egyre na
gyobb ajkakat szeretett volna magának. „Úgy 
gondolom, fantasztikusan nézek ki, és ez bol
doggá tesz. Néha idegenek rám kiabálnak az 
utcán, de nem foglalkozom velük. Úgy akarok 

kinézni, mint egy igazi rajzfilmfigura” – idéz
te az oroszországi Szentpéterváron élő lányt a 
The Daily Telegraph című brit lap internetes 
kiadása. A fiatal lány 17 évesen esett át az első 
ajakfeltöltésen. „Az első alkalom rendkívül fáj
dalmas volt, de nagyon tetszett az eredmény, 
és tisztában voltam vele, hogy még sok injek
cióba fog telni, mire elérem az áhított ajkakat” 
– mondta. 

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 2.

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. december 14-ig kell beküldeni.

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

Az térség nagy részén borult, párás idő várható, 
de a déli órákban több helyen is kisüt a nap. Számot
tevő csapadék sehol sem várható.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíkszeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita Megyei 
Diák-fotópályázatra beküldött képet Vass Tamás-Imre (Oroszhegy) készítette. A fotó címe: Magas puszta.

Tudom, kissé közhelyes manapság a kö-
zösségi oldalakról értekezni, de pár év után 
még én is beadtam a kulcsot. Nem tudom 
eldönteni, hogy jó vagy rossz hírem van 
magam számára: ismét visszairatkoztam a 
Facebookra. Évekig büszke voltam magam-
ra, amiért minden „nyomás” ellenére nemet 
mondtam a legnépszerűbb közösségi portál 
csábítására. Hatalmas gallérral írtam cik-
ket arról, hogy én vagyok az egyike azon 
gerillaharcosoknak, kiknek legnemesebb cél-
juk a Facebook pocskondiázása. Emlékszem 
2007-ben csakis azért iratkoztam fel, hogy 
egyetlen amerikai barátnőmnek megmutas-
sak néhány fotót. A közösségi őrület lavinája 
után azonnal menekülni kezdtem az oldal-
ról, mivel gusztustalannak tartottam. Négy 
év elteltével kicsit furdalt a kíváncsiság, 

hogy vajon lemaradok-e valamiről, majd 
megnyomtam a végítélet gombját (login). 
Feliratkozásom után rögtön jöttek a digitá-
lis üdvözletek, a lájkok, a bökések, na meg 
a számtalan, lényegtelen publikus bájcseve-
gés. Egyszer csak azon vettem magam észre, 
hogy az egész napomat az „ismerősök” haj-
kurászásával töltöm el. Elvégre meg is kellett 
fogadnom a visszairatkozásról szóló taná-
csot: úgy hallottam, aki nincs Facebookon, 
az nem is ember. Sőt, nem is létezik. Egy szó 
mint száz, sem többnek, sem kevesebbnek 
nem érzem magam az oldalprofilom miatt, 
mégis naphosszat online vagyok a szebb élet 
reményében. Rájöttem, hogy semmi értelme 
sincs az egésznek, de pontosan ettől működik. 
Ha ismét leiratkozom, megkérek mindenkit, 
hogy lájkolja az unsubscribe gombot is. 

Emberré váltam?
       villanás n Antalfi József
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