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Első díjat kapott Gál Emese 
Bronchus Protect nevű mérő-
készüléke a 29. ifj úsági tudo-
mányos és innovációs tehetség-
kutató versenyen. A kolozsvári 
János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium további két diákja kiemelt 
dicséretben részesült a magyar-
országi megmérettetésén.

 » BEDE LAURA

K iváló eredményt értek el a 
kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium (JZSUK) 

diákjai a 29. ifj úsági tudományos 
és innovációs tehetségkutató verse-
nyen. Gál Emese 11. osztályos tanuló 
első díjat kapott a Bronchus Protect 
– egy készülék a tüdők védelmében 
című pályaművéért a magyarországi 
megmérettetésén. Egyben a legjobb 
külhoniaknak járó elismerésben is 
részesült, valamint képviselheti Ma-
gyarországot az EU fi atal tudósok 
versenyének (EUCYS) döntőjében. 
Bronchus Protect elnevezésű ana-
lóg-digitális mérőkészüléke folya-
matosan méri a levegő minőségét, 
és okostelefonon, táblagépen fi -
gyelmezteti a légúti betegségekben 
szenvedő felhasználót az esetleges 
veszélyekre. A kincses városi diák-
lány szeretné, ha kezdeményezésére 
az emberek nagyobb fi gyelmet fordí-
tanának a levegőszennyezés káros 
hatásaira. „Bekerülni az innovációs 
térbe, hatalmas élmény volt. Egy új 
izgalmas világba csöppentem bele, 
melyet nagyon megszerettem. Új 
gondolkodásmódot alakíthattam ki, 
sokat tanultam, és éreztem magamon 

a fejlődést. Minden egyes fi atalnak 
azt üzenem, hogy merjenek nagyo-
kat álmodni, dolgozzanak kitartóan 
céljaik elérése érdekében, hiszen 
mindenki sokkal többre képes, mint 
hinné” – olvasható Gál Emese Face-
book-bejegyzésében.

Domokos Orsolya és Deé Róbert 
10. osztályosok kiemelt dicséret-
ben részesültek a medQR – digitális 
egészségügyi asszisztens című pá-
lyaművel. Alkalmazásuk révén első 
körben a tudatos gyógyszerfogyasz-
tás előmozdítására fektetik a hang-
súlyt. Fejlesztésükkel szeretnének 
létrehozni egy felhasználóbarát felü-

letet, amelynek révén a gyógyszeres 
kezelések hatásfokának optimali-
zálására, valamint a gyógyszerek, 
étrend-kiegészítők okozta allergiás 
keresztreakciók csökkentésére, el-
kerülésére törekednek. Hosszú távú 
elképzelésük egy piacképes digitális 
asszisztens megalkotása.

A kincses városi középiskolások 
az Erdélyi Innovációs Műhely ál-
tal első alkalommal meghirdetett 
Fiatalokért Erdélyben Program 
keretében pályáztak – mondta el a 
Krónika megkeresésére Kovács Ró-
bert Jenő műhelytag, a kolozsvári 
Műszaki Egyetem hallgatója. Hoz-
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Díjazták a kolozsvári diáktalálmányokat

A kolozsvári unitárius kollégium diákjai jeleskedtek az innovációs tehetségkutató versenyen 
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zátette, az idei versenyen több 
mint 100 fiatal tehetség vett reszt 
az első fordulón, majd online 
bemutatók után jutottak a leg-
jobbak a döntő megmérettetésig. 
A döntőbe jutást követően egy 
többtagú szakbizottság vélemé-
nyezte és ellenőrizte a projektek 
tudományos, valamint egyéni in-
novációs töltetét.

„A verseny eredményének kihir-
detése is online történt a múlt hé-
ten, elmaradt az egyébként nagyon 
ünnepélyes keretek között zajló dí-
játadó-gála, amely elengedhetetlen 
velejárója egy ilyen rangos műsza-
ki megmérettetésnek. A díjazott, a 
mentorok és nem utolsósorban az 
iskola is nagy örömmel fogadta az 
első helyezést” – fogalmazott Ko-
vács Róbert Jenő elektronika és táv-
közlés szakos hallgató, aki Gyenge 
Ervin, a BBTE orvosi biológia sza-
kos mesteris hallgatójával közösen 
koordinálta a projekteket.

Arról is beszámolt, hogy a ko-
lozsvári nyertes mentorai és a 
JZSUK támogatásával tovább sze-
retné fejleszteni a mérőkészülé-
ket, valamint tesztelni szélesebb 
felhasználói körben egészségügyi 
szakemberek által, hogy minél 
több mérési eredményre támasz-
kodva vehessen részt jövő évben 
a legmagasabb szintű európai 
megmérettetésen.

Egyébként a JZSUK tavaly is dí-
jazottként szerepelt a Budapesten 
megrendezett ifj úsági tudományos 
és innovációs tehetségkutató ver-
senyen: Kovács Róbert Jenő, az 
iskola volt tanulója KO-pot okosvi-
rágcserép találmányával érdemelte 
ki a szakemberek elismerését.

 »  A kincses 
városi diáklány 
szeretné, ha 
kezdeményezé-
sére az emberek 
nagyobb fi gyel-
met fordítanának 
a levegőszeny-
nyezés káros 
hatásaira.

Különleges lett a nagyszalontai Aranydió játszópark 

Létrehozása után 45 évvel teljesen újjáépült az Aranydió park Nagyszalontán. A hajdúvárosi polgár-
mesteri hivatal és a Bihar megyei önkormányzat fejlesztési ügynöksége polgári kezdeményezésre 
újította fel a játszóparkot, amelyet újrafásítottak, lugassal, padokkal, gumiszőnyeggel és játszósze-
rekkel látták el. Megújult a kapubejárat is, emléktáblát kapott a park egykori ötletgazdája, Bonczos 
István, ugyanakkor a létesítmény másik érdekessége a gitárt mintázó alaprajz, mely a kerület zené-
szeinek is emléket állít. Horváth János alpolgármester elmondta, olyan játszóparkká sikerült újjávará-
zsolni az Aranydiót, ahol jól érzik magukat a környék lakói, és ahol nemcsak a parkot övező csemeték 
eresztenek gyökeret, hanem az ott játszó gyermekek is itt képzelik el a jövőjüket.

 » FOTÓ: NAGYSZALONTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ősztől indulhat újra a klubélet
 » MOLNÁR RAJMOND

A koronavírus-járvány miatt hozott 
korlátozó intézkedések egyik nagy 

kárvallottja a szórakoztatóipar. A klu-
bok és DJ-k (lemezlovasok) különösen 
érintettek, hiszen a világjárvány követ-
keztében gyakorlatilag bevétel nélkül 
maradtak az utóbbi hónapokban. „Ez 
a nyár elveszett”, de szeptembertől 
valószínűleg újraindul az éjszakai 
élet. Hatalmas veszteség volt ez az 
egész iparágnak, a tényleges újranyi-
tással kapcsolatban pedig jelenleg is 
csak a sötétben tapogatózunk” – vá-
zolta érdeklődésünkre Szécsi Zsolt, 
a székelyudvarhelyi Alsó és Felső G 
szórakozóhelyek tulajdonosa. Mint 
mondta, folyamatosan kapcsolatban 
áll a térségbeli fesztiválok szervezőivel, 
akiknek képviselői a kormánnyal foly-
tatott egyeztetések során arra jutottak, 
hogy a idén nyáron nincs más válasz-
tás, minthogy elmaradnak a több ezer 
főt, esetenként tízezreket megmozga-
tó tömegrendezvények. „De nincs ez 
másképp a klubéletet illetően sem, az 
illetékesekkel folytatott beszélgetések-
ből az tűnik ki, hogy Romániában, álló 
vendégek befogadására alkalmas ren-
dezvényt, tehát beltéri koncertet vagy 
bulit a nyáron egészen biztosan nem 

lehet szervezni. Ez a nyár elveszett” – 
magyarázta Szécsi. Véleménye szerint 
leghamarabb az ősz közepe fele, bi-
zonyos korlátozások mellett indulhat 
újra a klubélet.

A nyáron pedig a szabadtéri, ötven-, 
legfeljebb százfős rendezvényekben 
lát lehetőséget, amelyeket leginkább 
azok a szórakozóhelyek engedhet-
nek meg maguknak, ahol terasz is 
van. Hasonlóképpen látja a helyzetet 
Albert Csaba, a csíkszeredai Grund 
szórakozóhely tulajdonosa is. Érdek-
lődésünkre elmondta, ő is úgy véli, 
hogy szeptemberben már lehetőség 
lesz nagyobb tömegeket megmozgató 
rendezvényeket szervezni zárt térben, 
addig pedig áthidaló megoldásként a 
szabadtéri „megmozdulásokban” lát 
lehetőséget. Izsák Hunor lemezlovas, 
a Tusványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor MIT-sátorának rendezvény-
felelőse szerint is leghamarabb szep-
tembertől engedhetik meg a 100-200 
fős vagy annál nagyobb beltéri rendez-
vényeket. „Amennyiben nem változik 
drasztikusan a járványhelyzet, akkor 
reményeim szerint októbertől, az egye-
temi időszak kezdetével már szervez-
hetünk nagyobb bulikat is, akár 500-
1000 főig” – mondta el a bizonytalan 
kilátásokról Izsák Hunor. 




