
Hallgatóink mutatták be

Kampánykörúton volt a Sapientia

kutatóink sikere

A Sapientia nevét viseli 
a legújabb baktérium

Harminc hallgató önkéntes-
ként látogatott közel 100 kö-
zépiskolába, hogy a sapientia–
emte 2020–2021-es tanévre 
vonatkozó felvételi kínálatát 
mutassa be az érettségi előtt 
álló fiataloknak. az egyetem 
házhoz jön elnevezésű körúton 
mind a négy oktatási helyszínt 
képviselték és bemutatták a 
diákoknak.

Bartó Tímea

A körút során tíz háromta
gú csapat látogatta az is
kolákat. Csíkszereda von

zás körzetében négy, Marosvásár
hely vonzáskörzetében kettő, míg 
Kolozsváron és vonzáskörzeté
ben négy csapat tevékenykedett.

Az egyetem házhoz jön elneve
zésű tájékoztató körút találkozási 
alkalmat teremtett a középisko
lás diákok számára a Sapientia – 
EMTE hallgatóival, akiktől köz
vetlenül tájékozódhattak az egye
tem szakkínálatáról, választ kapva 
a felvételi kritériumokkal kapcso
latos kérdéseikre. A találkozók 
során a hallgatók hangsúlyozták: 
a Sapientiára felvételt nyert hall
gató amellett, hogy minőségi és 
alkalmazható tudás birtokába jut 
magyar nyelven, családias, barát
ságos és összetartó atmoszférájú 
diákközösség részese lehet.

Az egy hetet felölelő prog
ram keretében a csíkszeredai csa
patok hétfőn látogattak Kézdi
vásárhelyen a Bod Péter Tanító

képzőbe, a Református Kollé
giumba, az Apor Péter Mező
gazdasági Szakközépiskolába, a 
Gábor Áron Műszaki Oktatási 
Központba, a Nagy Mózes Gim
náziumba, valamint Kovásznán 
a Kőrősi Csoma Sándor Szak
középiskolába. Szintén hétfőn 
a Sepsiszentgyörgyön működő 
Mikes Kelemen Gimnázium, 
Székely Mikó Kollégium, Refor
mátus Kollégium, Berde Áron 
Gazdasági és Közigazgatási Szak
középiskola és a Puskás Tivadar 
Szakközépiskola diákjai találkoz
hattak a hallgatókkal.

Kedden Gyergyó környékét és 
Székelyudvarhelyet vették célba. 
A Kemény János Gimnázium, Pus
kás Tivadar Szakközépiskola, Sala

mon Ernő Gimnázium, Fogarassy 
Mihály Műszaki Szakközépiskola, 
Batthyány Ignác Technikai Kollé
gium, Benedek Elek Tanítókép
ző, Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium, Tamási 
Áron Gimnázium, Eötvös József 
Szakközépiskola, Bányai János 
Műszaki Szakközépiskola és a Kós 
Károly Szakközépiskola végzős 
diákjai pillanthattak be a képzés
kínálatba.

Szerdán a Csíkszeredában 
működő középiskolákba látoga
tott el a hallgatók két csapata. A 
másik két csapat pedig a Brassóban, 
Négyfaluban, Gyimesfelsőlokon, 
Dánfalván és Csíkszentmártonon 
működő iskolákat kereste fel. 
Meglátogatták az Áprily Lajos 
Gimnázium, a Zajzoni Rab István 
és Petőfi Sándor iskola, a Tivai 
Nagy Imre Szakközépiskola és az 
Árpádházi Szent Erzsébet Ró
mai Katolikus Gimnázium végzős 
diákjait.

A csíkszeredai csapatoknak 
csütörtökön záródott a körút. 
Ellátogattak a székelykeresztúri 
Berde Mózes Unitárius Teológiai 
Gimnáziumba és az Orbán Ba
lázs Gimnáziumba. Zetelakán a 
Dr. P. Boros Fortunát Középisko
la,  Szentegyházán a Gábor Áron 
Szakközépiskolába, valamint Ba
róton a Szabó Dávid Szakközépis
kola diákjaival is találkoztak.

Mozgalmas, kihívásokkal teli, 
de eredményes hetet zárt az ön
kéntesek csapata, akik köszönik a 
középiskolák vezetőinek és okta
tóinak az együttműködést; a vég
zős diákoknak, hogy érdeklődők 
és nyitottak voltak.

a sapientia erdélyi magyar tudo-
mányegyetem (emte) és az eöt-
vös loránd tudományegyetem 
(elte) mikrobiológusai a szent 
Anna-krátertóból egy újabb, a 
tudományra nézve eddig isme-
retlen baktériumnemzetséget 
izoláltak és írtak le sapientia 
aquatica néven.

A Sapientia – EMTE csík
szeredai Biomérnöki Tan
székén a krátertó mikrobi

ológiai kutatásába bevont ökológi
ai mérnök szakos hallgatók több, a 
tudomány számára eddig ismeret
len baktériumnemzetséget, illetve 
fajt tenyésztettek ki és azonosítot
tak DNSvizsgálatok alapján, dr. 
Máthé István oktató vezetésével. 
Ezek közül korábban egy új bak
tériumnemzetség (Siculibacillus 
lacustris), illetve egy új faj került 
leírásra (Rhizobium aquaticum).

A krátertóból most előkerült 
legújabb baktériumnemzetség le
írásához szükséges széles körű 
molekuláris biológiai és biokémi
ai vizsgálatokat dr. Felföldi Tamás 
(ELTE, Budapest) mikrobiológus 
irányította, az eredményeket pe
dig a szakterület egyik legelismer
tebb tudományos folyóiratában 
közölték.

Az új baktériumnemzetség 
latin elnevezésében a Sapientia 
szó arra utal, hogy a baktériumot 
a Sapientia egyetem laboratóri
umaiban izolálták, az aquatica 
fajnév pedig a vízi eredetre vonat
kozik. A felfedezett baktériumra 
jellemző, hogy többféle cukor és 
zsírmolekula lebontására képes, 
ezáltal szerepet játszik a krátertó 
tápanyagkörforgalmában.

A mostani névadáson túl mint
egy kilenc délkoreai, japán, kí

nai, ausztráliai és magyarországi 
egyetemről neveztek el baktéri
umnemzetséget. Ezek közül az 
Eoetvoesia nemzetséget Eötvös 
Loránd (1848–1919) magyar fizi
kus tiszteletére nevezték el az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem 
mikrobiológusai. A Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem névadóiról is 
neveztek el egyegy mikroorganiz
must: Victor Babeș (1854–1926) 
orvos, bakteriológus nevét viseli a 
véglények (állati egysejtűek) cso
portjába tartozó Babesia nemzet
ség. A két matematikus, Bolyai 
Farkas (1775–1856) és fia, Bolyai 
János (1802–1860) tiszteletére 
nevezték el a Chlamydomonas 
bolyaiana zöldalgafajt.

Magyar kutatók közül a bak
teriológiai nevezéktanban Fried
mann Imre (1921–2007) meleg 
égövi és antarktiszi sivatagokat 
kutató mikrobiológus nevét viseli 
a Friedmanniella nemzetség, míg 
a Gimesia nemzetséget Gimesi 
Nándor István (1892–1953) bo
tanikus, hidrobiológus, mikrobi
ológus tiszteletére nevezték el. A 
Nitrincola schmidtii baktérium faj
neve Schmidt Antal (1944–2010) 
algakutató neve előtt tiszteleg, míg 
a Xenorhabdus szentirmaii a köz
elmúltban elhunyt ipari mikrobi
ológiával foglalkozó Szentirmai 
Attila (1930–2019) családnevét 
viseli.

Román kutató nevét viseli a 
Parabacteroides distasonis bakté
rium, amely az 1910es években 
a párizsi Pasteur Intézetben te
vékenykedő Arcangelo Distaso 
román bakteriológusról kapta a 
fajnevét.
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