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Sorsoltunk!

Az október 10–14. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Farkas Je-
nőnek kedvezett a szeren cse, akit nyeremény
könyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Natalie Portman – Fe
kete hattyú; Szenes Iván – Hosszú az a nap; 
... adj neki két vödör vizet; Hofi Géza – Sass 
József; Lucien Hervé – Elkán László.

sudoku

Megjelent Steve Jobs életrajza

Mindössze három héttel a halála után 
megjelent Steve Jobsnak, az Apple 
alapítójának privát részleteket is tar

talmazó életrajza. A 630 oldalas mű hétfőn ke
rült az amerikai boltokba, és az előrendelések 
miatt már megjelenése előtt a bestsellerlisták 
élére jutott. Kifogytak a könyvesboltok a Steve 
Jobsbiográfiából Kínában is, és az Amazon kí
nai oldalának sikerlistáját is a kötet vezeti.

A könyv írója, Walter Isaacson Jobst bri
liáns gondolkodónak nevezi, aki ötleteivel 
jelentős befolyást gyakorolt a digitális korszak
ra. Ugyanakkor a tökéletességet hajszoló férfi 
képét rajzolja meg, aki kollégáival és barátaival 
szemben is sértő módon tudott fellépni.

Isaacson munkája során negyven interjút 
készített Jobsszal, és több mint száz hozzátar
tozójával, barátjával, kollégájával beszélt. A 
könyv eredetileg novemberben került volna a 
boltokba, a kiadó azonban Jobs halálát köve
tően előbbre hozta a dátumot. Magyar nyel
ven a HVG Kiadó gondozásában jelenik meg 
a kötet. Az Apple alapítója október 5én, 56 
évesen hunyt el rákban. A konszern éléről csak 
augusztus végén vonult vissza. „Jobs gyakran 

tűnt úgy, mint aki démonokkal harcol. Tudott 
karizmatikus és gyakran egyenesen hipnotizá
ló is lenni, ugyanakkor hideg és brutális is volt” 
– írja Isaacson. Hosszú sorokban álltak hétfőn 
a sanghaji könyvesboltok előtt Steve Jobs kínai 
rajongói, hogy az elsők közt vehessék kézbe az 
Applealapító biográfiáját. A könyv 21 kínai 
város 30 könyvesboltjában jelent meg. Egyes 
könyvesboltokban már pár órával a nyitás után 
kifogytak a készletekből. A könyv kínai nyel
vű fordítása rekordgyorsasággal, mindössze öt 
hét alatt készült el. A négy, 23 és 36 év közötti 
nem hivatásos fordítót július végén, 400 jelent
kezőből választották ki, egy háromfordulós 
internetes verseny eredményei alapján.

Tükörkép készítette: dánél attila, tusnádfürdő
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kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 28.

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 9-ig kell beküldeni.

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

Napközben kelet felől egyre többfelé csök
ken, vékonyodik a felhőzet, a térség nagy részén 
többkevesebb napsütés is várható. A hétvégén 
gyenge lehűlés zajlik, emiatt esetleg előfordul
hat fejfájás, szédülés, vérnyomásingadozás.
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skandi  készítette: benedek enikő

Kérem szépen, fél életen keresztül állítottam 
élére a garast, míg rá nem jöttem: úgyis elgurul. 
De naponta találkozok olyan reklámokkal, me-
lyekben az eladók arról próbálnak meggyőzni, 
hogy áraik elfogadhatóak, mi több, kedvezőek 
– hadd ne mondjam kinek –, és hogy játszva 
ki tudjuk fizetni, mintha eme cselekedet nem is 
függne anyagi helyzetünktől.

Nos, tévednek. Meglehetősen fantáziátlan-
nak tartom agyoncsépelt szövegeiket: rendkívül 
alacsony árak, kedvező árak, megfizethető árak. 
Hagyjanak már... Ez olyan, mint Ceaușescu 
idejében, amikor édesanyánk kiküldött a bolt-
ba, hogy megkérdezzük, friss-e a kenyér? S ha az 
eladónő netalán azt mondta, hogy „potrivitő” 
vagyis megfelelő, akkor tudtuk: ha megdobnak 
kővel és ilyen kenyeret dobsz vissza, akkor nyolc 
napon túl gyógyuló sebeket szerzel az illetőnek...

De ma már uniós ország vagyunk, nagy 
hangsúly van a fogyasztóvédelmen, az eladóknak 
például kutyakötelességük megfelelően tájékoztat-

ni a vevőt az árakról is. A fentebb említett kedve-
ző, megfizethető stb. kifejezéseket ugyanis nem 
tartom mérvadónak.

Szerintem sokkal érthetőbb és anyagi lehe-
tőségeinket reálisabban felvázoló árkategóriákra 
lenne szükség. Például a legveszélyesebb a „kifize-
ted és éhen halsz” árkategória lenne – erről aján-
latos tudomást szerezni, még mielőtt a vásárlással 
halálra ítélnénk magunkat. Vagy a „megveszed 
és a nyugdíjig nyögöd a részletet” hasonlóképpen 
veszélyes, de némi túlélési reménnyel kecsegtető ár-
kategória. Aztán lennének a nem feltétlenül vá-
sárlóbarát, de már kevésbé életveszélyes árak: „ki-
fizeted, de aztán nuku kábeltévé, villany és gáz...”, 
a „kifizeted, de aztán lőttek a dugipénznek”, vagy 
a „kifizeted, de ints búcsút a napi sörnek, félde-
cinek”. Persze van az ideális: „kifizeted és megy 
minden tovább” kategória. De ez még erősen hi-
ánycikk... legalábbis sokunk számára.

Mert én tudom... a pénz nem minden, ezért 
nincs semmim.

Nem állítom élére a garast
          villanás n Szász Csaba
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