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Sorsoltunk!

A november 21–25. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Bencze 
Izabella-Évának kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Joseph Heller – A huszon
kettes csapdája; Gárdonyi Gáza – Hosszúhajú 
veszedelem; Rideg Sándor – Indul a bakter
ház; ... mert saját háza van – ... nálunk tegnap 
volt; Észbook – Ittasellátó.
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Különleges esküvő

Tehenek övezte eskü
vőt rendezett magá
nak egy brit gazdapár, 

hogy megünnepelje szeretetét 
a vidéki élet iránt. 

A 31 éves ara, Hayley 
Morgan hófehér menyasz
szonyi ruhában érkezett a 
llandefallei templomba, de 
limuzin helyett 2,8 tonnás 
traktoron. A szertartás után 
ezzel hajtott el az ifjú pár egy 
sáros mezőre, ahol tehénse
reg várta őket. A magát néha 
elbőgő násznép társaságában 
több fotót készíttetett a pár, mint rokona
ival. A lakodalmi tortán is volt tehén: két 

marcipánmarha – egy bika 
és egy tehénmenyasszony – 
álltak tetejének a közepén, 
míg le nem vágták őket.

A menyegző menüje mar
hahúsban gazdag volt, az asz
talok pedig egyegy tehénről 
kapták a nevüket, ami szere
pelt a vendégeknek küldött, 
helyre szóló meghívókon is. 
A pár nászútra Texasba ment, 
a világ „marhatenyésztő fővá
rosaként” is emlegetett ame
rikai tagállamba, a nászaján

dékként összegyűlt pénzből 
pedig további marhákat akarnak venni – adta 
hírül a brit Metro újság.

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 9.

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 21-ig kell beküldeni.

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

Ma felhőátvonulásokra számíthatunk, elszórtan 
havazás, hózápor is előfordulhat. Holnap a szeles 
idő elsősorban a keringési zavarokban szenvedő 
embereket viselheti meg. Gyenge hidegfronti hatás 
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 László Tamás (Gyimesfelsőlok) készítette. 

Nemekhez, viselkedési formákhoz és öltöz-
ködési szokásokhoz köthető sztereotípiák kö-
zött éljük mindennapjainkat. Bár azt tartjuk 
magunkról, hogy az ember alkotta életforma 
a lehető legcivilizáltabb a Földön, fajunk sok 
jegyben viseli magán az állati világ nyomait. 
A csoportidentitás állati szinten is megfigyel-
hető. A különböző csoportok belső rendsza-
bályzatától eltérő fizikai vagy viselkedésbeli 
különbségeket magukon hordozó fajtársaikat a 
csapat kiközösíti vagy megöli. 

Miben különbözünk tehát az állatvilág 
képviselőitől? Legtöbbször nem tapasztala-
tokra alapozott, hanem pozitív vagy negatív 
elfogultságból eredő ítéleteket gyártunk egy-
másról, amely általában hamis, helytelen 
következtetésekhez vezet. Külön csoportokba 
klikkesedünk, amelyek között alig, vagy egy-
általán nem hagyunk átjárásra alkalmas 
folyosót. A fogyatékkal élőket a normálistól 
eltérő kategóriába soroljuk, a hagyományos 

családi formáktól eltérő módon élő társain-
kat nem méltatjuk figyelmünkkel. Nincsenek 
ártalmatlan vagy ártalmas előítéletek. A sza-
vak gyakran tettekké válnak, nem maradnak 
következmények nélkül. Ítéletünket könnyen 
átörökítjük egyik nemzedékről a másikra. 
Sajnos a szakemberek szerint az előítéletek 
nem küszöbölhetőek ki a társadalom életé-
ből, de mérséklésükre, hatásuk csökkentésére, 
úgy vélem, törekednünk kell, mert valójában 
saját magunkat fosztjuk meg az élet egyik 
legizgalmasabb részétől, a megismeréstől, a 
különböző nézőpontok, kultúrák, szokások, 
életstílusok röpke ideig tartó megtapaszta-
lásától. Az előítélet – ha hagyod uralkodni 
– leszűkíti a lehetőségeidet. Nem keveredsz 
bele mindenbe, amibe amúgy lelked mélyén 
szívesen belekeverednél, mert természetes 
módon kíváncsi vagy, és ha mégis, nem azt 
látod, érzed, amit érezhetnél. Megfoszt attól, 
hogy te magad ítéld meg a világot...

Az előítélet gátolja  
a kíváncsiságot

        villanás n Pál Bíborka
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