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Új kihívás az örökségvédő diákoknak
Nagyobbra és színesebbre 
tervezik az Örökségünk őrei 
– fogadj örökbe egy műem-
léket! országos örökségvé-
delmi verseny új évadát, 
amelyre október 18-ig jelent-
kezhetnek a középiskolások.

 » BEDE LAURA

A z épített örökség iránt ér-
deklődő 9–12. osztályos 
csapatok október 18-ig 

jelentkezhetnek az Örökségünk 
őrei – fogadj örökbe egy mű-
emléket! elnevezésű verseny új 
évadára. Az első, hivatalosan el-
ismert örökségvédelmi verseny 
idén nagyobb, színesebb lesz, a 
cél viszont ugyanaz: megismerni 
és megismertetni a közösséggel 
Erdély rendkívül gazdag épített 
örökségét. Az országos döntőt 
ez alkalommal a szatmárnémeti 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium-
ban rendezi az RMDSZ kulturális 
főosztálya – közölték tegnap a 
szervezők.

„Az Örökségünk őrei mozga-
lom olyan generációkat nevel 
2012 óta, amely nélkülözhetet-
lennek tartja épített örökségünk 
megbecsülését, és amely nem 
csak nyilatkozatokban, hanem 

tettekben is hozzájárul annak 
védelméhez. A diákok évről évre 
bebizonyítják, hogy fontos szá-
mukra erdélyi kincseink védel-
me, ezeknek népszerűsítése, újjá-
élesztése, funkcióinak tovább-
gondolása” – fogalmazott Hege-
düs Csilla, a verseny ötletgazdá-
ja, az RMDSZ ügyvezető alelnöke. 
Hozzátette, akkor van jövőnk Er-
délyben, ha a fi atalok hisznek 
abban, hogy övék itt a tér.

A versenybe eddig 13 megye 
több mint 3000 diákja kapcso-
lódott be. Idén a szervezők azt 

remélik, ez a szám lényegesen 
növekszik, valamint új megyék 
és iskolák is csatlakoznak az Eu-
rópa-szerte sikertörténetként em-
lített mozgalomhoz. A megmé-
rettetés lényege, hogy a diákok 
saját elképzelésük szerint, krea-
tív megoldásokkal megismerjék, 
és élettel töltsék meg műemlék 
védencüket, bekapcsolva tevé-
kenységükbe az iskolai közössé-
güket, szülőket, ismerősöket és 
szakembereket is.

A verseny idején kifejtett 
tevékenység általában két ka-

tegóriába osztható: online 
(közösségi média, rádió és tele-
víziós szereplés) és offl  ine (ki-
adványok, takarítási akciók és 
vetélkedők szervezése, fl ash-
mobok és kirándulások) tevé-
kenységük során mérik össze a 
csapatok lelkesedésüket, elhi-
vatottságukat, csapatszellemü-
ket. Az év közben végzett mun-
kán kívül a döntőn bemutatott 
rövid előadást is értéki a zsűri. 
A csapatok az info.oroksgunk-
orei@gmail.com e-mail-címen 
jelentkezhetnek.

A versenyző diákcsapatok látványos előadásokkal ismertetik, népszerűsítik az örökbe fogadott műemléket

 » KRÓNIKA

A lítiumion-akkumulátor kifej-
lesztéséért egy amerikai, egy 

brit és egy japán tudós, John B. 
Goodenough, Stanley Whitting-
ham és Josino Akira kapja az idei 
kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi 
Tudományos Akadémia tegnapi 
stockholmi bejelentése szerint. Az 
1922. július 25-én született John 
Goodenough a valaha volt legidő-
sebb Nobel-díjas – közölte Göran 
Hansson, az akadémia főtitkára.

Az indoklás szerint a köny-
nyű, újratölthető és tartós lítium-
ion-akkumulátorokat napjaink-
ban a mobiltelefonoktól a lapto-
pokon át az elektromos autókig 

használják. Világszerte ezekkel 
működnek a hordozható elekt-
ronikai eszközök, amelyeket a 
kommunikációhoz, a munkához, 
a tanuláshoz vagy például a zene-
hallgatáshoz használnak. Jelen-
tős mennyiségű nap- és szélener-
giát tudnak elraktározni, lehetővé 
téve ezzel a fosszilis energiától 
mentes társadalmat.

A lítiumion-akkumulátorok elő-
nye, hogy nem olyan kémiai re-
akciókon alapulnak, amelyekben 
elhasználódnak az elektródák, 
hanem a lítiumionok oda-vissza 
áramlanak az anód és a katód kö-
zött. Az ilyen akkumulátoroknak 
nincs „memóriájuk”, a részleges 
töltés vagy merítés következtében 

nem csökken a kapacitásuk, nem 
kell őket kis töltésen regenerálni. 
További előnyük például a kadmi-
umos cellákhoz képest, hogy kevés 
mérgező anyag van bennük.

„A lítiumion-akkumulátorok for-
radalmasították az életünket, amióta 
1991-ben piacra kerültek. Lefektet-
ték a vezeték nélküli, fosszilis ener-
giától mentes társadalom alapjait, 
és nagy hasznára vannak az embe-
riségnek” – összegzett indoklásá-
ban a Nobel-bizottság.

A kitüntetettek összesen 9 millió 
svéd koronával gazdagodnak. A 
díjátadó ünnepséget hagyományo-
san december 10-én, az elismerést 
alapító Alfred Nobel halálának év-
fordulóján rendezik.

Megváltoztatták életünket a kémiai Nobel-díjasok
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Sapientia nevű új 
baktériumnemzetség

Eddig ismeretlen baktéri-
umnemzetséget, illetve fajt 

tenyésztettek ki és azonosítot-
tak a Szent Anna-krátertóból a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) és az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) mikrobiológusai Felföldi 
Tamás magyarországi mikro-
biológus irányításával. Az új 
baktériumnemzetséget Sapien-
tia aquatica néven jegyezték be 
– közölték szerkesztőségünkkel 
tegnap a kutatók.

A vizsgálat eredményeit a 
szakterület egyik legelismer-
tebb tudományos folyóiratában 
is közölték. „Az elnevezésben 
a Sapientia szó arra utal, hogy 
a baktériumot a Sapientia 
egyetem laboratóriumaiban 
izolálták, az aquatica fajnév 
pedig a vízi eredetre vonatko-
zik. A felfedezett baktériumra 
jellemző, hogy többféle cukor- 
és zsírmolekula lebontására ké-
pes, és ezáltal szerepet játszik 
a krátertó tápanyag-körforgal-
mában” – fejtették ki a Sapi-
entia egyetem közleményében. 
Egyébként nem ez az egyetlen 
új baktériumnemzetség, ame-
lyet a két egyetem mikrobioló-
gusai és diákjai felfedeztek a 
krátertóból, ugyanis korábban 
Máthé István oktató vezetésével 
tartott kutatások során Siculi-
bacillus lacustris elnevezéssel 
új baktériumnemzetséget, 
illetve Rhizobium aquaticum 
névvel új fajt írtak le.
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A munka gyümölcse. Josino Akira, John B. Goodenough és M. Stanley Whittingham kapja a kémiai Nobel-díjat




