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Hargita Megye Tanácsának Műemlék-
védelmi Közszolgálata által meghirde-
tett Épített örökségünk – Tér és Hely 
elnevezésű fotópályázatára beérkezett 
fotót Böjthe Pál készítette. A kép címe: 
Szent Mihály-templom, Kolozsvár. 
A fotó egy sorozat része, melyet dicsé-
rettel jutalmazott a zsűri.

sudoku

Aranyat, gyémántot  
automatából

Gyémántot, aranyat, ezüstöt vásárol-
hatnak automatából Indiában, ahol a 
világon a legmagasabb az arany iránti 

igény. A nemesfémekre és drágakövekre egy 
bankjegykiadó automatához hasonló szerke-
zetből tehetnek szert a vásárlók, akik bevásár-
lóközpontokban, repülőtereken és még temp-
lomoknál is találkozhatnak a készülékekkel.

„Ezek a masinák forradalmasíthatják an-
nak útját, ahogy a nemesfémek és a drágakö-
vek eljutnak az emberekhez” – idézte a gyártó 
cég egyik vezetőjét a BBC brit közszolgálati 
adó internetes kiadása. Az első gépet már 
üzembe is helyezték Mumbai (Bombay) köz-
pontjában. A 2,1 méter magas automatákat 
természetesen biztonságos helyszínen helyezik 
el. A szerkezetek csaknem negyven terméket 

kínálnak a vevőknek, akik a 10 gramm arany 
felhasználásával készült, hindu istennők ké-
pével díszített érméket éppúgy vásárolhatnak, 
mint gyémánttal kirakott függőket. Az árak 
hatvan lejnek megfelelő összegtől kétezer lej-
nek megfelelő összegig terjednek.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 31.

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 16-ig kell beküldeni.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A reggeli hideg ellenére a nap nagy részében 
napos idő várható. Fronthatás nem veszi igénybe 
szervezetünket. Öltözzenek rétegesen, és tartózkod-
janak sokat a szabadban! 
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skandi  készÍtette: beNedek eNikő

Hetek óta népszámlálunk, ez a fő hír 
minden csatornán, így hát nekem is tá-
madt egy kapcsolódó ötletem. Ha rajtam 
múlna, népszámláló biztosnak nem nyug-
díjasokat, fiatal kalandorokat, a látszólag 
könnyű és gyors pénzszerzési lehetőség ál-
tal csábított újkori dzsentriket neveznék 
ki, hanem mondjuk feltörekvő friss poli-
tikusainkat, jövő évi tanácsosjelöltjeinket 
kötelezném ingyen és bérmentve ezen 
feladat elvégzésére. Ja, hogy nincs idejük, 
hogy nem férnénk bele zsúfolt határidő-
naplójukba? Ne mondják, hisz mi más 
dolgunk lenne, mint testközelbe kerülni 
választóikkal? Nagyszerű spórolási lehe-
tőség lenne, az adatgyűjtőket sem kelle-
ne meg fizetni (ez csak Udvarhelyen 600 
lej szorozva 200 biztos, 120 000 lejes 
megtakarítást jelentene), illetve a közel-
gő kampányok költségeiből is jelentőset 
faraghatnánk (itt saccolni sem merek, 

hogy mekkora összegekről beszélhetünk). 
Egy népszámláló biztosra átlagosan száz 
háztartás jut, ami nagyjából háromszáz 
személyt jelent – Udvarhelyen ennyi sza-
vazat után már majdnem adnak egy ta-
nácsosi széket, ha tehát a jelölt jól számol, 
ügyesen végzi dolgát, már biztosított is 
helye a városi grémiumban. 

Apropó népszámlálás, Magyarország 
már az internetes adatgyűjtés, az online 
lakossági lekérdezés felé kacsingat. Minek 
papír, minek házalás, minek több millió 
kidobott lej? Közel minden háztartásban 
internet van, településenként mindössze 
egy termecskét kellene kialakítani a világ-
kábellel nem rendelkezőknek. Majd talán 
tíz év múlva, vagy akkor, amikor központi, 
netán kormánypárti politikusok is rájön-
nek, hogy nemcsak a papírnyomtatásban, 
hanem a szavazógépekben, az online rend-
szerben is van pénz. 

Ki számolja a népet? 
          villanás n Máthé László Ferenc
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