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A fotót Macalik Ernő olvasónk készítette.
*

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@har 
gitanepe.ro email cím re vagy szer kesz
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszere-
da, Szent  lé lek utca 45. szám) várjuk.

Sorsoltunk!

Az október 31.–november 4. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a székelyudvarhelyi 
Hodgyai Áronnak kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk, vala-
mint egyhavi Hargita Népe-előfizetést nyert 
Dakó Annamária gyergyótölgyesi olva-
sónk-játékosunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Bajor Imre – Hajós 
András; Akinek van miért élnie, az minden 
hogyant kibír; Norah Jones – A távolság íze; 
André Rieu – Hollandia; ... a füled hátrébb 
van, mint a szemed.

sudoku

Panda-aromás lesz  
a világ legdrágább teája?

A világ legdrágább teájának „kifőzé-
sén” fáradozik egy kínai férfi: pan-
dák szolgáltatnák, illetve „dolgoz-

nák meg” az alapanyagot.
A férfi az ötletet onnan vette, hogy a 

világ legdrágább kávéja is egy állat bélmun-
kájának köszönhető, nevezetesen az indo-
néziai cibetmacskáénak. Ez az állat adja 
a babok különleges aromáját azzal, hogy 
megeszi őket, részben megemészti, majd 
pedig kiüríti. Az ilyen utat megjárt kávé ára 
kilónként meghaladja a 700 lejt.

Mármost hasonló elven akar teát aromásí-
tani An Jansi is. A pandamedvék közismerten 
rossz hatékonysággal emésztik meg táplálé-
kukat, pusztán 30 százaléknyit hasznosítanak 

belőle, a többi megy – belőlük – a „szemétbe”. 
Ennek révén emésztési végtermékük gazdag 
rostokban és tápanyagokban. Jansi már ötton-
nányit gyűjtött be a – reményei szerint köz-
vetve aranyat tojó – pandák bélterméséből, és 
buzgón kísérletezik a panda-aromás teafőzés-
sel – adta hírül a brit Metro újság.

Góliát 

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. november 18.

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 30ig kell beküldeni.

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

A köd a hegyvidéken a reggeli órákban tar-
tósan megmarad – borultságot okozva –, ahol 
feloszlik, ott derült, napos időre számíthatunk. 
Számottevő csapadék nem várható, front nincs 
felettünk.
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skandi 
 készÍtette: benedek enikő

Sokan, akik a technológia vívmányai-
val dolgozunk nap mint nap, nem is tud-
nánk elképzelni az életünket nélkülük. 
De mi történik, ha a berendezés hirtelen 
bemondja az unalmast? Eltörik a memó-
riakártya vagy éppen a külső merevlemez, 
az adathordozót nem olvassa be a gépünk, 
amelyen fontos adatokat tárolunk, és dol-
goznánk velük...

Ilyenkor következik a fejvakarás, a ka-
lendárium szentjeinek felemlegetése vér-
mérséklet szerint. És persze a telefon utáni 
sűrű kapkodás, amin az első informatikus 
ismerősünket tárcsázzuk fel, hogy segítsen 
a problémánkon, amennyiben lehetséges, 
még tegnapelőtt… Én is, ismerőseim is 
meg járták sajnos már többször is. Nemré-
giben egy fényképezőgép kártyáját kellett 
veszteséglistára tenni, a rajta levő értékes 
fotókkal együtt. A szenvedőalany pedig 

autóba ült és mentette a menthetőt: vissza-
ment a helyszínre, hogy a napi „termést” 
újragenerálja.

Függünk a kütyüktől, legfőképpen pedig 
az internettől, ami ha megszűnik – akár egy 
kis időre is –, rögtön fejfájást okoz. Az áram-
ról nem is beszélve. Persze nem általánosítani 
akarok, csak a fiatalabb generáció már-már 
internetfüggőségnek nevezhető „betegségé-
re” hívnám fel a figyelmet, akik közé én is 
tartozom, és ugyanúgy reagálok ilyen hely-
zetekben, mint a nagy többség, akik a nap 
bizonyos óráiban a közösségi oldalakon, 
adatmegosztókon, hírportálokon és nem 
utolsósorban az úgynevezett „fun” blogokon 
lógnak (nem csak szórakozás gyanánt).

Summa summarum: nem tudom, mi 
lenne velünk informatikus ismerőseink 
nélkül, akik az ilyen nehéz pillanatokon 
megpróbálnak átsegíteni bennünket.

Mi lesz, ha elromlik?
           villanás n Tamás Attila
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