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A huszonegyedik században menő a reál tudo-

mányok iránti érdeklődés, trendi a tudás. Ezt 

szeretné a Știinţescu Alap Romániai – Ameri-

kai Alapítvány és a Marosszéki Közösségi Alapít-

vány is hangsúlyozni azzal a projekttel, amellyel 

elemis és középiskolás diákoknak, illetve taná-

roknak, közösségeknek hirdetnek pályázatot a 

reál tudományok területén. Különböző helyi vál-

lalkozások támogatásával finanszírozzák a kivá-

lasztott ötletek megvalósítását. 

A Științescu Alap egy or-
szágos szintű projekt ré-
sze, amely idén a har-

madik kiadásához érkezett, és 
azért született, hogy felkelt-
se az érdeklődést a természet-
tudományok, technológia, mű-
szaki tudományok és matema-
tika iránt, hiszen egyre keve-
sebben választják egyetemen 
a reál tárgyakat – fogalmazott 
Gál Sándor, a Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány vezetője a 
keddi sajtótájékoztatón, amely-
nek alkalmával elindították az 
idei projektet. Az alap idei érté-
ke 105 ezer lej, amelyből taná-
rok, szakemberek, oktatási in-
tézmények, illetve civil szerve-
zetek ötleteit támogatják – ku-
tatási projektek, gyakorlati al-
kalmazás, kísérlet vagy ese-
mény megszervezésének és 
lebonyolításának formájában 
– amely inspirálná a diákokat 
a tudományok világának felfe-
dezésére.

Várják a jelentkezőket

Országos szinten az elmúlt 
három évben 126 projekt való-
sult meg a Științescu Alapból, 
és több mint egymillió-három-

százezer lejjel támogatták azo-
kat. Tavaly  64 ezer lejből gaz-
dálkodhattak a Maros megyei 
csapatok összesen, a pénz fe-
lét helyi vállalkozók támoga-
tásából sikerült összegyűjteni 
a kezdeményezőknek – tudtuk 
meg a sajtótájékoztatón.

Ebben az évben december 
6-13. között várják a csapatok 
jelentkezését, december 22-éig 
pedig egy szakmai zsűri kivá-
lasztja a támogatásra érdemes 
projekteket. Január 8. és 10. kö-
zött jelentik be a győztes csa-
patokat, amelyeknek február 
1-től június 1-éig kell megva-
lósítaniuk az ötleteket. Csapa-
tonként 2000-8000 lej közötti 
összegeket kapnának a terve-
ik kivitelezésére  – magyaráz-
ták a kezdeményezők.  „Az len-
ne a legjobb, ha a támogató cé-
gek és a projektek gazdái part-
nerek lennének a megvalósu-
lásban, ezáltal közösségi fejlő-
dést is hoznának ezek az ötle-
tek” – tette hozzá Gál Sándor. 
Mint mondta, azt szeretnék el-
érni, hogy idén a vidéki tele-
pülésekről is legyenek nyertes 
csapatok, hiszen szükség van 
az iskolák, a reál tantárgyak 
népszerűsítésére ott, ahol a 

legnagyobb az iskolaelhagyási 
arány. Ugyanakkor elég nagy a 
szakadék az iskolai képzés és 
a munkaerőpiac elvárásai kö-
zött - a Științescu Alap ezt sze-
retné áthidalni.

Megint indul a Bolyai

Az elmúlt évben Lego robotok 
programálásával vett részt a 
Bolyai Farkas Gimnázium csa-
pata a projektben, és idén sem 
akarnak kimaradni belőle. A 
tavalyi támogatásból 30 szoft-
verlicencet vásárolt az iskola, 
és számos diák kapott lehető-
séget arra, hogy egyénileg is 

komplex programokat írhasson 
a robotoknak. A szászrégeni 
Augustin Maior Általános Isko-
lában elektromossággal kap-
csolatos kísérleteket hajtottak 
végre, ellátogattak a MOGYE 
Gyógyszerészeti Karának ana-
litikus kémia tanszékére, illet-
ve a radnóti hőerőműhöz, job-
ban megértve ezáltal az elekt-
romos árammal kapcsolatos 
fogalmakat – számoltak be a 
tavalyi projektről a nyertes 
csapatok tanárai.

Az Accenture IT-vállalkozás 
is támogatja a tervek megva-
lósulását. A cég képviselője, 
Dimény Lóránt arra hívta fel 

a figyelmet, hogy a mai világ-
ban az új ötletek jelentik a hoz-
záadott értéket, a cégek pedig 
keresik az értékes munkaerőt, 
ezért nagyon fontos, hogy már 
iskolás korban felkeltsék a di-
ákok érdeklődését a tudomá-
nyok iránt. „A diákoknak át-
adott üzenet legyen az, hogy a 
mai világban menő a tudás, és 
ezt minden vállalkozás érté-
keli” – mondta Dimény Lóránt.

A Științescu Alapról még több 
információ és a jelentkezési 
feltételek a mures.stiintescu.ro 
weboldalon találhatók.

HAJNAL CSILLA

Egyre kevesebb diák választja egyetemen a reál tárgyakat

Divatossá tennék a tudást

Fontos, hogy már iskolás korban felkeltsék a diákok érdeklődését a tudományok iránt
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Kötelező a trichinella-vizsgálat Kiújultak a kanyaró-gócpontok
A fertőzések és megbetege-

dések elkerülése érdekében a 
trichinella-vizsgálat kötelező el-
végzésére szólította fel a lakos-
ságot a szakhatóság.

Mivel közeledik a hagyomá-
nyos disznóvágások időszaka, 
a Maros megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Igazgatóság vezetője, Kincses 
Sándor azzal a kéréssel fordult a 
lakossághoz, hogy disznóvágás-
kor saját és mások egészsége ér-
dekében vigyenek be húsmintát 
a rendelőkbe és végeztessék el a 
trichinella-vizsgálatot. A szűrés 
az állategészségügyi hatóság 
összes városi és községi kiren-
deltségén, valamint a magán ál-
latorvosi rendelőknél elvégezhe-
tő. Utóbbiak ebben az időszak-
ban hosszabbított programmal 
dolgoznak, szombaton és va-
sárnap is. A szakember szerint, 
amennyiben a vizsgálatra bevitt 
húsminta fertőzöttnek bizonyul, 
akkor az egész állatot megsem-
misítik és ellenértékét az álla-
mi költségvetésből a piaci áron 
megtérítik, amennyiben ren-
delkezik auriculáris füljelzővel 

és szerepel az állatazonosítás-
ra szolgáló SNIIA-rendszerben. 

A trichinella (magyarosan 
trichina) egy élősködő fonálfé-
reg, amely kizárólag húsevés-
sel terjed. Gazdaként csak azok 
az állatfajok alkalmasak, ame-
lyek legalább részben ragado-
zók vagy dögevők. A vándorpat-

kány dögevő, ezért könnyen fer-
tőződhet, a sertés pedig könnyen 
fertőződhet patkány fogyasztá-
sával. Az ember leggyakrabban 
sertéshúsfogyásztassal fertőző-
dik meg, és olykor halálos ki-
menetelű szívizomgyulladáshoz 
vezethet.

GÁSPÁR BOTOND

Közeledik a hagyományos disznóvágások időszaka

Rövid ideig tartó visszaesés 
után a kanyaró ismét felütöt-
te a fejét Maros megyében, ki-
újultak a korábbi gócpontok. 
Az elmúlt héten húsz új esetet 
regisztráltak.

A fertőző betegségeket fel-
ügyelő és ellenőrző országos 
központ (CNSCBT) november 
10-ei adatai szerint az elmúlt 
héten Maros megyében húsz új 
páciens esetében igazolódott 
be a kanyarófertőzés. A kór 
október közepétől terjed ismét 
azokon a hátrányos helyzetű 
telepeken, ahol korábban több-
ször is kanyaró- és májgyul-
ladás-gócpontokat azonosítot-
tak. „Idén január elsejétől mos-
tanáig, azaz az október 30. és 
november 5. közötti héttel be-
zárólag Maros megyében 256 
megbetegedés esetében iga-
zolódott be a kanyaró. A szó-
ban forgó héten új esetet nem 
jegyeztünk, a következő héten 
azonban a korábbi időszakhoz 
viszonyítva növekedett a fer-
tőzöttek száma, egy héttel ko-
rábban 249, azelőtt pedig 234 
esetről tudtunk. Ez tehát azt 

jelenti, hogy két hét alatt 22 új 
páciensről derült ki, hogy ka-
nyarós. A gócpontok ugyan-
ott találhatók, ahol korábban, 
azaz Segesvár, Fehéregyhá-
za, Héjjasfalva térségében, a 
hátrányos helyzetű közössé-
gekben” – ismertette a Ma-
ros megyei közegészségügyi 
igazgatóság szóvivője, Stelian 
Caraghiaur. A szakember sze-
rint a betegeket elkülönítették 
és beoltják, a vakcínakészlet 
pedig elegendő az év végéig.

Országos szinten az elmúlt 
két hétben 94 új kanyarós ese-
tet jegyeztek, a legtöbbet Ma-
ros megyében (22), majd Bras-
só (19), Ialomița (16), Neamț 
(14) és Călărași (13) megye kö-
vetkezik. Tavaly óta csupán 
Tulcea megyéből nem jelentet-
tek kanyarós megbetegedést, a 
járvány kezdetétől november 
12-ig pedig a fertőzöttek száma 
Románia-szerte 9822, közülük 
35-en, túlnyomó többségük-
ben gyerekek, életüket vesz-
tették a szövődmények követ-
keztében. 

G. B.




