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Sorsoltunk!

Az augusztus 29.–szeptember 2. között 
megjelent skan di fel adványok helyes meg-
fejtéseit beküldők közül ezen a héten a 
gyergyószentmiklósi Csíki Ká rolynak ked-
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk, valamint egyhavi Hargita 
Népe-előfizetést nyert Bors-Tímár László 
szépvízi olvasónk-játékosunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Kaláka – Madárete-
tő – A pelikán; ...akkor csak láttam; Harry 
Houdini – Weisz Erik; Isaac Newton – Op-
tika; René Descartes – Gondolkodom, te-
hát vagyok.

sudoku

skandi  készÍtette: benedek enikő

Tizenegy éves korrekorder  
egyetemista

Rekordifjan, 11 évesen kezdheti Kína 
egyik legtekintélyesebb egyetemén 
tanulmányait egy fiúcska – a híresz-

telések szerint apja bőkezűségének köszön-
hetően.

A gyerek a pekingi Zsenmin Egyetem 
jogi karára jutott be, ahova rendkívül ne-
héz bekerülni. Alsó korhatár ugyanakkor 
nincs. A fiúcska minden idők ifjúsági korre-
kordere. Az egyetem kénytelen volt reagál-
ni a pletykákra, és nyilatkozatban tagadja, 
hogy a gyerek apja tagja lenne a tanintézet 
igazgatótanácsának, vagy hogy számottevő 
pénzadománnyal járult hozzá az egyetem 
költségeinek fedezéséhez.

Az egyetem szóvivője a helyi sajtónak azt 
mondta, hogy a fiú megfelelően teljesített 
mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi vizs-
gán. A gyerek apja egy dohányipari cég elnöke. 

Igen befolyásos ember, fiát pedig csak két éven 
át hagyta általános iskolában, mert a gyerek 
lassúnak találta a haladást. Magántanuló lett, 
oktatóiként pedig rangos tanárokat bérelt fel 
apja. Fél év alatt elvégezte az általános iskolát, 
és 8 évesen már gimnazista lett, most – 11 esz-
tendősen – pedig egyetemi hallgató.

Volt tanárainak egyike – a neten névtele-
nül – azt állítja, hogy a fiú igen ideges, rossz 
magaviseletű és rendkívül rövidlátó – adta 
hírül a The Daily Telegraph című brit lap.

Sün Balázs készÍtette: mátéfi tÍmea, szentábrahám

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 16.

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. szeptember 28-ig kell beküldeni.

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

Hallani-olvasni egy ilyen vagy olyan 
akadémiáról. A minap is csíkszeredai elő-
adásra invitálta a nagyérdeműt egy aka-
démia. Azt nem tudni, hogy annak milyen 
intézményi háttere van vagy egyáltalán 
van-e, illetve azt bejegyeztették-e. De joggal 
feltételezhető, hogy nem, ugyanis az utólag 
módosított és kiegészített 2000/26-os, az 
egyesületekre és az alapítványokra vonat-
kozó kormányrendelet értelmében azok 
megnevezésébe nem lehet belefoglalni egyes 
kifejezéseket és szavakat. Ezen szavak közt 
található az akadémia is (továbbá a ha-
tóság, a tanács, az ügynökség, a gárda, a 
felügyelőség kifejezések). És ez érvényes 
a kereskedelmi társaságokra vonatkozó-
an is, ugyanis a szóban forgó kifejezések 
belefoglalását a megnevezésbe megtiltja 

a 2004/72-es kormányrendelet, illetve a 
2004/1296-os kormányhatározat. Követ-
kezésképpen az ilyen megnevezések formális 
használata is kerülendő, mert félreértésekre, 
összetévesztésekre adhat okot. És egyébként 
is, ami tilos, az tilos... Persze jól hangzik, 
esetleg tekintélyt sugalmaz, amikor azt ol-
vassuk egy hirdetésben, hogy egy „akadé-
mia” szervez egy találkozót, megbeszélést, 
konferenciát, vagy annak igazgatója tart 
előadást. És ebben áll tulajdonképpen a 
megtévesztés. Az egy más kérdés, hogy a til-
tás nem terjed ki bizonyos akciók vagy moz-
galmak esetében ezeknek a kifejezéseknek a 
használatára, illetve tiltására. De egy dolog 
egy mozgalom vagy akció, és teljesen más az 
intézményesített forma, legyen szó alapít-
ványról és egyesületről vagy vállalkozásról. 

Csínján az akadémiával
          villanás n Hecser Zoltán

Időnként erősebben megnövekszik a gomolyfel-
hőzet, néhol jelentéktelen zápor előfordulhat. A most 
még élénk északnyugati szél tovább mérséklődik, hol-
nap többnyire mérsékelt marad a légmozgás.
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