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Ellenőriztek.  � A közlekedésrendészek 
szerdán is ellenőrizték a közúti forgalmat 
megyeszerte, és ennek „eredményeként” 
276 szabálysértést állapíthattak meg. A ki-
osztott pénzbírságok összértéke 44.220 lej 
volt. Bevontak 12 járművezetői jogosítványt, 
nyolc forgalmi engedélyt, és ugyancsak 
nyolc ütközéses balesetnél helyszíneltek. A 
sebességhatár átlépéséért 195, szabálytalan 
előzésért két esetben büntettek, nyolc jármű-
vet találtak, melyek műszaki állapotuk miatt 
nem vehettek volna részt a forgalomban, 17 
gyalogos pedig nem a kijelölt helyen kelt át 
a közúton.

Hamis rendszám.  � Szerdán délután 
Mezőtelegden állították meg ellenőrzésre azt 
az utánfutót vontató járművet, mely Brăila 
megyében volt bejegyezve, és egy ottani il-
letőségű sofőr vezette. Kiderült, az utánfutó 
nem volt a forgalomba bejegyezve, jogtalanul 
volt rátéve a járművel megegyező rendszám. 
Az ügyben büntetőeljárás indult.

Jogsi nélkül.  � Semmilyen járműre 
nem volt vezetői jogosítványa annak a 45 
éves tenkei lakosnak, akit a településen iga-
zoltattak szerdán délután. R.I. egy Franciaor-
szágban bejegyzett autót vezetett, ügyében 
eljárást indítottak.

Elütötte.  � Szerda délben a váradi 
Decebal úton akart egyik oldalról a másikra 
átszaladni a 11 éves kislány, nem kijelölt 
gyalogátkelőn. Mindkettejük balszerencséjére 
elsodorta őt Bihar megyében bejegyzett au-
tójával a 21 éves I.M., a vizsgálat folyamat-
ban van.

Megrongálták
Ismeretlenek megrongálták a nagzváradi 
Szent László téri villamosmegállóban elhe-
lyezett jegyautomatát. Amíg a berendezést 
megjavítják, addig nem lehet használni azt. 
Egy ilyen automata kicserélése ezer euróba 
kerül.
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A Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány tavaly 
kezdte el a  A magyar ipari és 
technológiai forradalom cím-
mel hírdetett rendezvényso-
rozatát (2010–2012), amit idén 
Nagyváradon szerveztek meg. 
A konferenciát Tempfli József 
nyugalmazott római katolikus 
püspök nyitotta meg ünnepi 
beszédével. Szeretettel köszön-
tötte az egybegyűlt előadókat 
és fiatalokat, majd családi 
történetein keresztül mutatta 
be, hogy fejlődés és változás 
nem csak az iparban, hanem 
egy emberi lény életútján ke-
resztül is végbe mehet. Majd 
Reményik Sándor Rádióba 
mondom című versidézetével 
zárta köszöntőjét. A megnyitó 
kereténben Novák Zsuzsanna, 
a Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány főtiktkára 
bemutatta az alapítványt, an-
nak céljait és működését. 

Az alapítvány
Az alapítvány 2000-ben ala-

kult, küldetése a  „Saját, va-
lamint az alapítványhoz csat-
lakozók anyagi erejével támo-
gatni a határon túl élõ magyar 
fiatalok anyaországgal való 
kulturális, tudományos, okta-
tási, nevelési területen történõ 
kapcsolattartását, amelyet Ma-
gyarországon, vagy a magyar 
fiatalok érdekében külföldön 
fejtenek ki”(részlet az Alapító 
okiratból), célja pedig  össze-
fogni a három nagy régió (Ma-

gyarország, Kárpát-medence, 
Nyugat) magyarságát azáltal, 
hogy rendezvényeikkel fóru-
mot teremtenek a világban 
szétszóródott magyar ifjúság 
ismerkedésére, kapcsolattartá-
sára. Tevékenységük által az 
anyaországtól elszakadt ma-
gyar fiataloknak lehetõséget 
biztosítanak nemzeti és euró-
pai identitásuk erõsítésére, a 
közép-európai régió kulturális 
értékeinek megismerésére és 
anyanyelvük ápolására. 

Az innováció fogalma
A megnyitó alkalmával 

István Zoltán bemutatta a 
Révai Miklós Szakkolégium 
tevékenységét, és az idei évi 
pályadíj győzteseit is megju-
talmazták. A díjazottak között 
egy szilágysági fiatalember is 
volt. 

A konferencia Novák Zsu-
zsanna, PhD, egyetemi adjunk-
tus (Budapesti Corvinus Egye-
tem) előadásával folytatódott, 
aki Joseph Alois Schumpeter 
és az innováció szerepével fog-
lakozott. Schumpeter idejében 
kezd meginogni az az elmélet, 
hogy a gazdaság alapja a föld, 
munka és tőke. Schumpeter 
viszont úgy gondolta, hogy a 
tőkének két jövedelme is van 
a kamat és a profit, csak azt 
kellett meghatározni, hogy 
ezek hogyan függnek össze. 
Az innováció olyan változás, 
ami dinamikus mozgásban 
tartja a közgazdaságot. Az in-
nováció akkora löketet ad a 
gazdaságnak, hogy az profitot 
termel, vagyis egy új termék 
megtermelésének költségei 
ugyanannyiba kerülnek, vi-
szont a fogyasztók a termék 
újdonsága miatt több pénzért 
veszik meg azt. Ebből pedig 
profit származik. Az elméletet 
sokan támadták, azzal, hogy 
ez csak akkor érhető el, ha az 
illető vállalkozó gazdasági fö-
lényben van.

Iparosodás Erdélyben
Dr. Fleisz János egyetemi 

magántanár elsősorban mint 
várostörténész foglalkozik a 
gazdasággal. Ennek fő jelen-
tősége: megfigyelhető, hogy az 
iparosodás mennyiben járult 
hozzá egy város fejlődéséhez. 
Dr. Fleisz János előadásában 
kifejtette, hogy a korszerű 

magyar gazdaság fejlődését 
1867-től számíthatjuk. 1890-
ig a gazdasági fejlődés már 
nagyon jelentős ereményeket 
produkált és a következő 
években is tovább folytatódott 
a ipari-gazdasági felzárkózási 
folyamat, viszont az első vi-
lágháború miatt a gazdasági 
fejlődés abbamaradt. Erdély 
ugyanezekben az időszakokban 
a centrum-periférikus rend-
szer miatt, hátrányban volt a 
közép-magyarországi területek-
hez képest. A periferikus te-
rületeken a tőkeáramlás keve-
sebb volt, és ugyan végbement 
a fejlődés, de nem olyan gyors 
mértékben. Ezért az itteni gaz-
daságot akkor a következők 
jellemezték: megkésetség, el-
maradottság, viszonylagos fel-
zárkózás. A fejlett iparágak a 
következők voltak: bányászat, 
vaskohászat, nyersanyag kiter-
melés, gép- és szerszámipar. 
A legfejelttebb városok pedig 
Temesvár, Arad, Nagyvárad és 
Kolozsvár volt. Az ipar város-
fejlesztő hatása viszont csak 
az ebből élő városokra jellem-
ző (például a bányászvárosok), 
mivel más városok fejlődésébe 
több tényező is közre játszott, 
mint például a polgárosodás. 
Dr. Fleisz János hozzátette: a 
gazdasági fejlődés 1914-ig olyan 
diamikával rendelkezett, hogy 
ha a háború nem szól közbe, 
Magyarország teljesen felzár-
kózott volna a nyugati orszá-
gok mellé.

Kárpát-medencei fiatalok Váradon
Tegnap tartották meg a A magyar ipari és technológiai forradalom című konferenciát, a nagyváradi Partiumi Ke-

resztény Egyetemen. Az érdeklődők megtöltötték az előadótermet, ahol érdekes előadásokat hallgattak meg.

Dr. Bitay Enikő egyetemi docens 
(Sapientia-EMTE) előadása az er-
délyi műszaki örökségvédelemről 
szólt, aminek célja többek között az 
erdélyi magyar műszaki örökség fel-
tárása, védelme, megőrzése és a kul-
turális örökségbe való integrálása. 
Tehát olyan objektumokat kutatnak 
fel például toronyóra, harangok, 
vashámor, malmok, amelyek már 
nem működnek. 
A cél ezeknek a szerkezeteknek 
a felújítása és üzembe helyezése. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

(EME) keretében működő Műszaki 
Tudományos Szakosztály a fen-
tebb említett feladatok mellett 
a következő tevékenységeket 
folytatja: tudományterjesztés 
(előadások, konferenciák), kiállítá-
sok, emlékülések, szakmai táborok, 
szakkörök szervezése, tudományos 
kiadványok közzététele. Dr. Bitay 
Enikő a következő szavakkal zárta 
előadását: „A múltunk, a kúltúránk, 
a tudás: az örökségünk. Őrizzük, 
tároljuk, használjuk, gyarapítsuk, 
hiszen a mi értékünk, a mi jövőnk!”

Dr Bitay Enikő egyetemi docens (EME) keretében működő Műszaki
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Dr. Fleisz János is előadást tartott A konferencián Tempfli József kiérdemesült püspök is részt vett

A Partiumi Magyar Nyug-
díjasok Egyesülete szep-
tember 23-án irodalmi 
délutánt szervez, melynek 
témája Petőfi Sándor költé-
szete. Tisztelettel felkérjük 
azon nyugdíjasokat, akik 

szeretnék a rendezvényt 
színesebbé tenni szavalat-
tal, felolvasással  jelent-
kezzenek szeptember 10-ig 
az alábbi telefonszámokon: 
0770/137–689;  0771/108–
604.

Irodalmi kör Petőfiről
„Mária Napi Bál Mega Mula-
tós módra, augusztus 14-én a 
Desszert zenekarral! Szeretet-
tel várnak minden kedves ven-
déget a most vasárnap 18 órá-
tól éjjel 1 óráig tartandó Mária 
Napi Bálra. A Mega Mulatós 
színpadáról a talpalávalót biz-
tosítja Veres Laci és Kiss Jó-

zsi. Mivel augusztus 15-e hiva-
talos szabadnap, jöjjenek minél 
többen a Constructorul Klubba 
és táncoljanak, barátkozzanak, 
szórakozzanak hajnalig! Sza-
bad hozni otthonról ételt-italt, 
mindent ami jól esik.  Belé-
pő:12 lej. Fotók-videók: www.
youtube.com „mega mulatos”.

Jön a Mega mulatós

Háziorvosi ügyeleti központok az 
alábbi településeken működnek: 
Pusztahollód 238 szám, telefon 
0259–311–832, Olcsa 70. szám, tele-
fon 0745/303–956, Kispapmező 80. 
szám, telefon 0745/652–252, Szé-
kelyhíd, Libertăţii utca 28. szám, 
telefon: 0259–352–655, Kisszed-
res 134. szám, Berettyószéplak, 
Crinului utca 16. szám, telefon 
0259–368–362. A központokban 
sürgősségi ellátásban részesítik 
azokat a személyeket, akik ezek 
székhelyén jelentkeznek.

A menőszolgálat sürgőssé-
gi esetekben ingyen hívható a 
112-es hívószámon.  A Pelican 
mentőszolgálat a 0259–962 tele-
fonszámon érhető el. A közkór-
házak sürgősségi részlegei folya-
matosan fogadják a betegeket. 

A Pelican magánkórház ellátja 
a sürgősségi eseteket az említett 
időszakban. Telefonszáma 0259–
413–153, imagisztikai központjá-
nak telefonszáma 0259–407–940, 
cím: Nagyvárad, C. Coposu utca 
2. szám. Fogászati sürgősségi el-
látást biztosítanak a Nagyváradi 
Megyei Kórház Republicii utca 
37. szám alatti (a Körös áruházzal 
szemben) részlegén.

Az ünnepek alatt nyitva tar-
tanak az alábbi gyógyszertárak: 
Vitamina (Nagyvárad, C. Nottara, 
C8-as tömház, földszint), Via Sana 
(Nagyvárad, Corneliu Coposu 2. 
szám), Fontana Transilvania 
(Nagyvárad, Transilvaniei 6., U1-
es tömbház), Farmimpex (Nagyvá-
rad, Republicii 26. szám), Lavanda 
(Nagyvárad, Corneliu Coposu 

27/A, AN7-es tömbház), Procardia 
(Nagyvárad, Libertăţii 4. szám), 
Sanifarm 58. számú gyógyszer-
tár (Nagyvárad, Republicii 33.), 
Sanifarm 68. számú gyógyszer-
tár (Nagyvárad, Progresului 
58.), Primula (Nagyvárad, 
Nufărului 45.), Concordia (Nagy-
várad, Bukarest tér 2–4.), Elixir 
(Nagyvárad,Tudor Vladimirescu 
4.). Az Orvosi Törvényszéki La-
boratórium folyamatosan nyitva 
tart, hívható a 0259–419–740 tele-
fonszámon.

A Bihar megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság ügyeleti köz-
pontja, naponta 8-20 óra között 
tart nyitva a hosszú hétvégén, 
a Libertăţii utca 34. szám alatt, 
telefonszámai: 0259–415–521, 0259–
418–639.

Egészségügyi ellátás az ünnepen 
Nagyboldogasszony ünnepén augusztus 13–15. közötti az állandó mun-
kaprogrammal működő egységek biztosítják az orvosi ellátást Biharban.

   

Meditációk
A Nagyváradi Gyémánt 
Út Buddhista Meditációs 
Központ, (Petőfi park 13.)  
programja a következő: 
hétfőtől szombatig 18.30-tól, 
valamint vasárnap 16 órá-
tól kezdődően nyilvános 
meditációs gyakorlatokra 
kerül sor. Az újonnan ér-
kezők először 10 perces 
bevezető magyarázatokban 
részesülhetnek, valamint 
minden egyes alkalommal 
a résztvevők a meditáció 
után válaszokat kaphatnak 
a feltett kérdéseikre. A belé-
pés ingyenes. A meditációs 
központ elérhető: 0744/218–
166, 0728/267–762, 0770/114–
472,  e-mail: kcro@rdslink.
ro. Internet honlap: www.
buddhizmus-nagyvarad.ro

Elköltözött az anyakönyvi 
hivatal
A nagyváradi városháza első emeletéről a 
földszintre költöztették az anyakönyvi hiva-
talt, oda ahol ezelőtt az adókat és illetékeket 
lehetett befizetni. Szintén az átszervezések 
következtében, ezentúl a 2-es szobában tart-
ják a meghallgatásokat, melyekre feliratkozni 
a közönségszolgálati központban lehet, a 
10-es ablaknál. A Nagyváradi Polgármesteri 
Hivatal szeptember végéig egy-egy helyiséget 
alakít ki a Letéti és Takarékpénztár (CEC), 
valamint a Román Posta számára, amelyek 
szolgáltatásait ősztől vehetik igénybe az ér-
dekeltek. Ezenkívül befejezik a földszint és az 
emeleti részek elhatárolását, kártyaleolvasók 
elhelyezésével, melyekkel biztosítják a belé-
pést az emeletre.

Hétfőtől zajlik 
a kántorképző
Hétfőtől elkezdődött a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület hatodik kántorképző 
tanfolyama, téjékoztatta lapunkat Orosz Otília 
Valéria főszervező.  Az idei képző tanítási 
rendjét kissé felborította az a körülmény, hogy 
a Partiumi Keresztény Egyetem épületében 
felújítási munkálatok zajlanak. Idén kevesebb 
teremben és kevesebb hangszerrel dolgozhat-
nak a hallgatók és az oktatók. Szerencsére a 
Nagyvárad-Újvárosi templom és gyülekezeti 
terem is nyitva áll a képzősök előtt. 22 hallga-
tó hét különböző csoportban tanul gyülekezeti 
éneket, orgonát, zeneelméletet, zenetörténetet, 
kórust, karvezetést. Három kántorvizsga-előké-
szítős hallgató a következő esztendőben tesz 
majd egyházkerületi kántorvizsgát. A tanfolya-
mon tíz tanár oktat. A napi program mellett 
orgonalátogatást és diákhangversenyeket is 
terveznek. Augusztus 20-án ünnepélyes záró-
hangversennyel fejeződik be a két hetes képzés.

Elkezdődött a kántorképző tanfolyam 
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Templombúcsú.  � A Görög Katolikus 
Szent Anya Ferences Kolostor templombú-
csút szervez. A zarándoklat augusztus 14-én 
vasárnap 17 órától fohásszal kezdődik, majd 
18 órától szentmisével folytatódik. Ezek után 
következik a körmenet a Fatimai Szűz Mária 
Szoborral és az éjszakai virrasztás. A prog-
ram másnap, augusztus 15-én fejeződik be a 
főpapi szentmisével, ami 10 órakor kezdődik.

Gyászmise.  � Augusztus 16-án, kedden 
17 órától a nagyváradi Bazilikában várják 
azokat, akik el akarnak búcsúzni Implon Irén 
újságírótól, tanártól, szerkesztőtől. Mons. Fo-
dor József vikárius tarja majd a gyászmisét.

T l bú ú
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Dr. Oláh-Gál Róbert egyetemi 
adjunktus (Sapientia EMTE, 
Csíkszereda) a Ferenc József 
Tudományegyetemről tartott 
előadást, majd Mala József, 
PhD, matematikus (Budapes-
ti Corvinus Egyetem) Farkas 
Gyula munkásságát mutatta 
be. A továbbiakban Ddr. Szé-
kely János jogász (Szatmár 
megyei Ügyvédi Kamara) az 
Európai innovációs jogot mu-
tatta be röviden. Az előadás-
ból megtudhatták a jelenle-
vők, hogy a találmányok nem 
válhattak volna gazdaságilag 
hosznosított termékekké a jogi 
háttér nélkül. 

Mit is jelent az innováció?
Az innováció köznyelvi ér-

telemben újítást vagy újító 
ötletet jelent, jogi értelemben 
pedig olyan érdemi újítás (sa-
ját ötlet alapján létrehozott újí-

tás) amely kreatív tevékenység 
eredménye és gazdaságilag 
értékesíthető. Egy ötlet, amíg 
gazdaságilag nem értékesít-
hető, addig jogi hátteret sem 
kaphat, tehát az innovációs jog 
csak a kereskedelembe került 
termékekre vonatkozik. Szűk 
értelemben az innovációs jog 
a szellemi tulajdonra vonatko-
zik, mint például a szabadalmi 
jog (találmányoknál), védjegy- 
és márkajegy jog (termékne-
veknél), szerzői- és járulékos 
jogok (könyveknél), formater-
vek védelme (pl. egy termék 
alakja), iparijogok (ételrecep-
tek), védett földrajzi árujelzők 
(pl. a Tokaji bor), növényi 
fajtavédelem. Ddr. Székely 
János hozzátette, hogy az el-
következő években innovációs 
forradalomra lehet számítani, 
vagyis a már meglévő szabá-
lyok teljesen módosulnak és 
ezekhez új irányelvek, rende-
letek is fognak kapcsolódni. Az 

utolsó előadást Galambos Pé-
ter az MTA-SZTAKI (Magyar 
Tudományos Akadémia – Szá-
mítástechnikai és Automatizá-
lási Kutatóintézet) Kognitív In-
formatika Kutatócsoportjának 
tagja a VirCa-ról, vagyis a Vir-
tuális Kollaborációs Arénáról 
tartotta. Előadása két részből 
állt. Az elsőben az elméleti 
hátterét mutatta be a 3D (há-
rom dimenziós) technikának, 
ami napjainkban még nagyon 
eléggé kezdetleges és a jövő 
3D-s internetének és médiának 
az előnyeit mutatta be. 

Távvezérlésű robotok
Az előadás második fele egy 

élő demonstráció volt, amiben 
a már meglévő technikát mu-
tatták be. Az első bemutató 
egy ipari robot hang általi 
távvezérléséről szólt. A robot-
kar Budapesten, az említett 
intézetben volt, míg az előadó 
Nagyváradról irányította a 

hangjával. Az ehhez szükséges 
rendszert a VirCa biztosította. 
A parancsszavakra mozgó ro-
botkart kamerán keresztül néz-
ték a teremben levők. A máso-
dik kísérlet nem jött létre, mi-
vel a humanoid robot szállítás 
közben megsérült. A bemutató 
lényege az lett volna, hogy a 
Budapesten levő munkatárs 
adatruha (a ruha viselőjének 
minden mozdulatát pontosan 
leköveti és reprodukálható for-
mában eltárolja)  segítségével 
a Váradon levő Nao robotot 
mozgatja. A harmadik részben 
pedig azt mutatták be, hogy 
hogy néz ki az, ha virtuális 
térbe virtuális kamerákat he-
lyeznek. Ennek a technikának 
az a lényege, hogy a virtuális 
kamera virtuális akadályokat 
lát, így egy adott robot kifej-
lesztésekor nem kell újra és 
újra szobákat berendezni a fej-
lesztéséhez, hanem virtuálisan 
képezik az akadályokat. A ro-
botok virtuális kipróbálásával 
a kutatók sok pénzt spórolnak 
meg. 

Robotok a konferencián
A  magyar ipari és technológiai forradalom című konferencia csütörtök délutáni programjaiban to-
vábbi érdekes előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a váradi Partiumi Keresztény Egyetemen.

 Galambos Péter hozzátette, hogy 
a japán fukushimai katasztrófa 
is bizonyíték arra, milyen nagy 
szükség van a távvezérlésű ro-
botokra.
A konferencia utolsó részében 
a díjazott egyetemista fiata-
lok mutatták be munkáikat. A 
konferencia szentmisével zárult 
a nagyváradi Római Katolikus 
Székesegyházban.

Galambos Péter hozzátette hogy

SZÜKSÉGES
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Dr. Székely János az innovációs 
jogról beszélt a konferencián

A Nao robot sajnos nem 
működött

Galambos Péter érdekes fejlesz-
téseket mutatott be

A feketeerdői  római  ka-
tolikus templom búcsúja  
vasárnap, augusztus 14-én 
lesz a következő program 
szerint: 11 órakor a magyar 
nyelvű szentmisét  Székely 
Antal nagyvárad–olaszi 
káplán tartja, 13 órakor 

a szlovák nyelvű szent-
misét Mlinárcsik János, 
a  Nagyvárad-Vár plébánia 
plébánosa tartja. 

Feketeerdői búcsú

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Szól jon hoz zá Ön is!

NAGY NOÉMI

A Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány 2010-ben 
indította A magyar ipari és 
technológia forradalom cím-
mel meghírdetett rendezvény-
sorozatát, amit 2011-ben Nagy-
váradon tartottak meg. Az idei 
rendezvény keretében augusz-
tus 11-én konferenciára került 
sor, melynek zárásaként a 

megbeszélésen résztvevő fia-
talok szentmisén vettek részt 
a Jézus Szíve kápolnában. 
Tempfli József nyugalmazott 
püspök a mise elején egy kis 
történelmi ismertetőt tartott a 
jelenlevőknek, munkásságáról 
és az egyház tulajdonában levő 
Szent László-hermáról. Tempfli 
József a 81-ik püspöke volt a 
nagyváradi római katolikus 
egyházmegyének, és az első 

olyan, aki nem nemesi szár-
mazású. Elmondta, püspöksége 
idején sikerült visszaszereznie 
a Barokk Palotát, a Kanonok 
sort és több mint ötezer hektár 
erdőt. Továbbá hozzátette: 17 
magyar papot tanítatott és kül-
dött külföldre, hogy az ottani 
magyarok is hallgathassák az 
igét magyarul. 

Fontos az önvizsgálat
Temfli József nyugalmazott 

püspök a misét annak a csa-
patnak ajánlotta, akik megszer-
vezték és részt vettek ezen a 
konferencián, annak a kedves 
társaságnak, akik eljöttek és 
összegyűjtötték a határon tú-
li magyarokat, azzal a céllal, 
hogy tanuljanak egymástól. 
Szerinte ebben a felfordult vi-
lágban fontos az, hogy a ma-
gyarság összetartson, és hogy-
ha valakinek van valamilye 
azt megossza másokkal is. A 
misén elhangzott, hogy min-
denkinek kell időt találnia ar-
ra, hogy egyedül legyen, mély 
önvizsgálatot kell tartani, és el 
kell dönteni melyik csoportba 
tartozik. Azokéba akik, ha el-
jön az idő számot tudnak adni 
Isten színe előtt vagy azokéba, 

akik nem látják be hibáikat és 
a kárhozatra jutnak. „Ha úgy 
látjátok, hogy változtatni kelle-
ne, most változtassatok, hogy 
az öröklét biztosítva lehessen. 
Mert előbb vagy utóbb min-
denki elnyeri méltó jutalmát 
vagy büntetését, vagy itt, vagy 
az örökkévalóságban.” – tette 
hozzá Tempfli József. A   mi-
se végeztével a nyugalmazott 
főpásztor  kifejtette:  egy ne-
mes törekvésnek tartja a szer-
vezőktől, hogy a mindennapi 
életben felhasználható dolgokra 
is figyelmet fordítanak, ami a 
mai modern világban elenged-
hetetlen. A szentmise alkalmá-
val Temfli József kiérdemesült 
püspök megáldotta a konferen-
cián résztvevő fiatalokat és a 
szervezőket egyaránt. 

Szentmise a Kárpát-medencei fiatalokért
A Kárpát-medencei magyar fiatalok a konferencia zárásaként ünnepi szentmisén vettek részt a 
nagyváradi Bazilikában. A misét Tempfli József nyugalmazott római katolikus püspök celebrálta.

Előbb vagy utóbb 
mindenki elnyeri 
méltó jutalmát 

vagy büntetését, vagy 
itt, vagy az örök-
kévalóságban.

TEMPFLI JÓZSEF 
NYUGALMAZOTT PÜSPÖK

””

””

Az ünnepi szentmisét Temfli József nyugalmazott püspök celebrálta

Augusztus 20-án kerül sor 
Szentjobbon az ünnepi szent-
misére a szentjobbi Római 
Katolikus Templomba és az 
azt követő Szentjobb Körme-
netre. 

Az országalapító Szent Ist-
ván királyra emlékezve a 
következő program szerint: 
11 óra – Szentmise a Római 
Tatolikus templomban Exc. 

Tempfli József megérdemesült 
megyés püspök, szentjobbi 
apát celebrálásával; 

12 óra – Szentjobb Körmenet 
a Római katolikus templom 
kertjében; 12.30 óra – ünnepi 
beszédek és koszorúzás Szent 
István szobránál; 

13 óra – Ebéd a vendégek 
és meghívottak részére a Szent 
István Szociális központban.       

Szentmise Szentjobbon

Írók, költők találkozója
2011. augusztus 17-én (szerdán) 14 órától a 
debreceni Latinovits Kávézó ad otthont an-
nak az Irodalmi Találkozónak, amelyre nagy 
szeretettel várják a Hajdú-Bihar és Bihar me-
gyei irodalmárok, amatőr és profi szinten író, 
illetve költő emberek jelentkezését.
A rendezvény célja, hogy egy olyan kapcso-
lat alakuljon ki a két megye alkotói között, 
amely által az irodalom területén is megnyíl-
nak a határok és a tükörprogramok szervezé-
se által felpezsdüljön a kulturális, azon belül 
pedig az irodalom vérkeringése.
A rendezvényre érkező irodalmárok felolvas-
hatnak verseikből, prózáikból, szösszeneteik-
ből és kritikáikból egyaránt. Ugyanakkor kö-
zös programokkal és beszélgetésekkel várják 
az érdeklődőket.
Igény szerint akár a könyvbemutatóknak is 
teret engednek.
A találkozóra várják az alkotók előzetes beje-
lentkezését a benczeattila@yahoo.com illetve 
a 0036–30–406–8169-es telefonszámon.

A zenén túl 
Augusztus 18-án, csütörtökön, 17 órai kez-
dettel Thurzó Zoltán zongoraművész zon-
gorahangversenyét hallhatja a közönség, a 
Kárpát-medencei Nyári Egyetem keretében, 
amely idén 10. alkalommal kerül sorra a 
Partiumi Keresztény Egyetemen.
Az előadó Liszt, Chopin, Grieg, Kodály, illet-
ve Bartók alkotásaiból szemerkélve mutatja 
meg a zongorázás sokszínűségét, – kifejező-
készségét, valamint a zongora hangzásbeli 
dimenzióit. Erre a rendkívűl érdekes zongora-
estre – zenei utazásra minden zeneszeretőt 
nagy szerettel várnak a szervezők a PKE.
dísztermében.
Az idei rendezvény fővédnökei Schmitt Pál 
Magyarország köztársasági elnöke,Tőkés 
László püspök, EP-képviselő, valamint Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke.
Műsoron: 
Liszt Ferenc: „Harmonies Poétiques et 
Rélegieuses”: Invocation  - Megidézés
Liszt Ferenc: „Harmonies Poétiques et 
Rélegieuses”: Pensée des morts – Emlékezés 
a Holtakra
Edward Grieg:  „Lirikus Darabok” op 47 Nr.3 
– Melodie  – Melódia
Edward Grieg:  „Lirikus Darabok” op.43 Nr.6 
–To the Spring – A Tavaszhoz
Edward Grieg:  „Lirikus Darabok” Op54, Nr.4 
– Notturno – Noktürn
Bartók Béla:  Allegro Barbaro
Kodály Zoltán: „Hét zongoradarab”-ból  
Op.11: Nr. 6 – Székely Nóta
Kodály Zoltán: „Hét zongoradarab”-ból  
Op.11: Nr. 7 - Rubato
Frédéric Chopin:  Nocturne , Op.9, No.1 
Frédéric Chopin:  Nocturne , Op.27, No.1
Frédéric Chopin:  Nocturne , Op.55, No.1
Liszt Ferenc: „Harmonies Poétiques et 
Rélegieuses”: Funerailles - Temetés
A belépés ingyenes, mindenkit nagyszeretet-
tel várnak a hangversenyre!
A hangverseny időtartama: 75 perc.

Thurzó Zoltán zongoraművész

A
 s

ze
rz

ő
 f

el
vé

te
le



2011. augusztus 16., kedd10 / Reggeli Újság PRIZMA

A magyarok és az ipar
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEMTÕL A MATEMATIKÁN ÁT A VIRTUÁLIS TÉRIG

A Magyar Fiatalok Határok
Nélkül Alapítvány szervezte
rendezvényen Magyarország-
ról, a Kárpátaljáról, a Délvi-
dékrõl és Erdélybõl érkeztek
egyetemisták és elõadók Vá-
radra. Õk foglaltak helyet a
PKE Shakespeare-termének
padsoraiban, s követték figye-
lemmel az elhangzó érdekessé-
geket. Tempfli József nyugal-
mazott római katolikus váradi
püspök köszöntötte elõször üd-
vözlõ szavakkal és egy
Reményik Sándor-verssel –
Rádióba mondom – az egybe-
gyûlteket, majd Novák Zsu-
zsanna alapítványi titkár is-
mertette a 2000-ben létrejött
alapítvány céljait, ifjúsági ta-
lálkozók, konferenciák szerve-
zését kárpát-medencei fiatalok
számára. A tavalyi nyári egye-
temen a Felvidék ipari mûem-
lékei voltak a középpontban,
most az erdélyi vonatkozások
kerültek elõtérbe. Egy napot
kirándulásra is szántak (Arad,
Temesvár és Nagyszalonta úti
céllal), illetve Várad megtekin-
tésére. István Zoltán, a váradi
Ady Endre Líceum tanára a
Révai Miklós Szakkollégium-
ról beszélt röviden, mielõtt új-
ra Nováké lett volna a szó,
hogy bemutassa Schumpetert
és az innováció szerepét a gaz-
daságban, amivel el is kezdõd-
tek a hosszabb-rövidebb elõ-
adások. A civilben közgazdász
fõszervezõ részletezte Joseph
Alois Schumpeter osztrák szü-
letésû közgazdász elméletét,
miszerint a gazdaságban az in-
nováció dinamikát ad, s így jö-
het létre profit.

AZ IPARI FEJLÕDÉS
EMLÉKEI

A múltról, a jelenrõl és a jö-
võrõl is szó esett az egész na-
pos konferencián. Bitay Enikõ
például az Erdélyi Múzeum
Egyesület mûszaki örökségvé-

delmi programját és egyúttal a
még 1859-ben gróf Mikó Imre
alapította egyesületet is bemu-
tatta, amely megszûnt ugyan
az ötvenes években, de a ki-
lencvenes évek elején sikerült
újra életre hívni (Jenei Dezsõ
neve kötõdik a mûszaki szak-
osztályhoz). Mára ismét igen
terjedelmes könyvtári gyûjte-
ménnyel büszkélkedhetnek (a
régi, elkobzott gyûjteményt a
mai napig sem kapták vissza),
emellett könyveket, ismeret-
terjesztõ füzeteket adnak ki,
valamint elkészült egy digitális
adattár, az örökségvédelem ke-
retében pedig tanulmányutakat
szerveznek, s toronyórákat, ha-
rangokat, malmokat tesznek
újra használhatóvá. Így a diák
is tanul, és a pusztulásra ítélt
ipari emlék is megmarad.

Fleisz János is a múltra te-
kintett vissza: Erdély, majd
Nagyvárad iparosodásáról be-
szélt dióhéjban. A magyar gaz-
daság 1867-tõl 1914-ig azóta
sem tapasztalt fejlõdésen ment
keresztül, amit több tényezõ is
befolyásolt. A számos új, nagy
gyár megjelenése mellett roha-
mosan hálózta be az országot a
vasút, viszont összességében
nézve sem volt elég a fejlõdés,
hogy a nyugati országokhoz
felzárkózzon Magyarország.
Erdélyben, bár az ország keleti
perifériájaként kevésbé fejlõ-
dött, mégis sikerült három vá-
rosnak jelentõsen kiemelked-
nie: a Nagyvárad, Temesvár és
Arad hármas a lassan metropo-
lisszá növõ Budapest ellenpó-
lusa tudott lenni.

MATEMATIKA
ÉS INNOVÁCIÓ

Az ipartól a tudományok fe-
lé terelõdtek ezután az érteke-

zések: Oláh Gál Róbert, a
csíkszeredai Sapientia EMTE
egyetemi adjunktusa a kolozs-
vári Ferenc József Tudomány-
egyetem fejlõdésérõl és az ott
tanító jelentõs matematikusok-
ról tartott anekdotákkal tarkí-
tott elõadást. Nincs ipari forra-
dalom a reáltudományok fejlõ-
dése nélkül, vélekedett. Mesélt
Martin Lajosról, aki autodi-
dakta módon tanult, mivel
egyetemi végzettsége nem
volt, Brassai Sámuelrõl, aki
minden tudományhoz értett,
legkevésbé a matematikához,
Réthy Mórról, akinek oktatási
ideje alatt robbant be az egye-
tem a tudományos világba, s
olyan személyeket hívott meg
Kolozsvárra, mint Schlesinger
Lajos, valamint Klug Lipótról
is szólt, aki az ábrázoló geo-
metria tanszék elsõ és utolsó
professzora volt.

Mala József, a budapesti
Corvinus Egyetem docense
Farkas Gyuláról és a nevét vi-
selõ segédtételrõl, a Farkas-

lemmáról beszélt. A Bolyai-al-
goritmus mellett a Farkas-
lemma matematikai bizonyítá-
sát is levezette, s megjegyezte,
ez talán a legtöbbet idézett ma-
gyar tétel. Az innováció téma-
körénél maradva Székely Já-
nos jogász (Szatmár Megyei
Ügyvédi Kamara) az új felfe-
dezésekhez szükséges jogi hát-
teret emelte ki. A három jogte-
rület (nemzeti, nemzetközi és
európai uniós szintû) metszés-
pontján található európai inno-
vációs jog hiányosságairól és a
problémák megoldására irá-
nyuló törekvésekrõl, javasla-

tokról értekezett. Szó esett a
védjegyrõl, a márkajegyrõl, a
szabadalmi jogról és az iparjo-
gokról is.

JELEN ÉS JÖVÕ

Végül, de nem utolsósorban
a jövõbe tekinthetett a hallga-
tóság: Galambos Péter, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutatóintézetének
(MTA SZTAKI) kutatója mu-
tatta be a VirCa elnevezésû

Virtuális Kollaborációs Aré-
nát. A szóbeli ismertetõt köve-
tõ bemutató sokat segített az
elhangzottak megértésében,
mert bár szó volt a háromdi-
menziós megjelenítésekrõl,
azok történelmérõl, jövõjérõl
és arról is, hogy a VirCa
software-es keretrendszer nem
egyedi ugyan, mert hasonló
megoldások több programfej-
lesztõnél is megtalálhatók,
összességében azonban mégis
újat nyújt, a virtuális tér és an-
nak felhasználási módjai kicsit
futurisztikusnak tûntek. Az élõ
demó során a PKE egyik ter-

mében ülve a jelenlévõk lát-
hatták, amint egy hangfelisme-
rõ programot használva adtak
utasításokat egy, a budapesti
mûegyetemen található ipari
robotnak. Mindezt úgy, hogy
egy kivetítõn egy virtuális tér

látszott az ipari robot virtuális
másával. A virtuális és valósá-
gos robot egyszerre mûködve
teljesítette az egyszerû fel-
adatot: fogjon meg egy labdát,
és tegye egyik asztalról a má-
sikra. Egy másik bemutató a
motion capture-ruhát mutatta
be (amilyet az Avatar címû
3D-s mozifilm elkészítésénél
is használtak). A kutatók kollé-
gája a fõvárosi intézetben ma-
gára öltötte a felszerelést, moz-
gását pedig a kivetítõn látható
robot követte a VirCában.
Hogy mindez mire is jó? Pél-
dául ilyen módon megoldható
lesz – majd a most már nem is
olyan távolinak tûnõ jövõben
–, hogy egy fúziós reaktorban
az alkatrészeket robotok cse-
réljék anélkül, hogy egy em-
bernek akár csak a reaktor kö-
zelébe is kellene mennie.

A közönségbõl nagy ámula-
tot kiváltó bemutató után egy
rövid idõre még visszatért a kis
csapat az elõadásokhoz: két
nyertes mutatta be pályamûvét.
Még délelõtt adták át a Magyar
Fiatalokért Díjat, amit minden
évben a legjobb pályamûvet
írók (ami feltétele a nyári
egyetemen való részvételnek)
kapnak meg. A harmadik he-
lyezett Abelovszky Tamás a
nagyvasúti vontatójármû gyár-
tását ismertette a Ganz-gyár-
ban 1918–1945 között, a má-
sodik helyezett Szõllõsi János
pedig az Eszik Bencével írt
dolgozatát összegezte a kis-
kunfélegyházi szélmalmokról.
Az elsõ díjat Tõtös Áron tud-
hatja magáénak, õ Nagyvárad
ipartörténetére világított rá a
korabeli sajtó tükrében.

Freund EEmese

SSzzáámmooss éérrddeekkeess eellõõaaddááss
hhaannggzzootttt eell ccssüüttöörrttöökköönn 
aa nnaaggyyvváárraaddii PPaarrttiiuummii
KKeerreesszzttéénnyy EEggyyeetteemmeenn
mmeeggrreennddeezzeetttt,, 
AA mmaaggyyaarr iippaarrii 
ééss tteecchhnnoollóóggiiaaii ffoorrrraaddaalloomm
ccíímmûû kkoonnffeerreenncciiáánn..
NNeemmccssaakk aa mmúúllttrraa
tteekkiinntteetttteekk vviisssszzaa,, 
hhaanneemm nnaappjjaaiinnkk vvíívvmmáánnyyaaii
iiss sszzóóbbaa kkeerrüülltteekk..

Bitay EEnikõ

Székely JJános

A VVirCa –– VVirtuális KKollaborációs AAréna éélõ bbemutatója

Mala JJózsef bbudapesti ddocensNovák ZZsuzsanna áátadja aa ddíjakat, iitt ééppen TTõtös ÁÁronnak

Oláh GGál RRóbert CCsíkból éérkezett



Idén is Lepuson (Arieºeni) tartják az öreg
tájfutók találkozóját. Az eseményre a hétvé-
gén kerül sor. Augusztus 13-án, szombaton,
15 óráig gyülekezõ, majd 16 órától két távon
(2 és 4 km-en) rendeznek versenyt. Augusztus
14-én, vasárnap kirándulással egybekötött
szabad programon vehetnek részt a sportked-
velõk. További információkért keressék az
esemény egyik szervezõjét, Závodszky Ta-
mást a 0740/169-467-es telefonszámon, vagy
a ztamas@lady.rdsor.ro drótpostacímen.

1472-ben meghalt 
Vitéz János bíboros, 
esztergomi érsek 
(szül. 1408-ban).

1962-ben meghalt 
Hermann Hesse Nobel-díjas
német–svájci író, költõ 
(szül. 1877-ben).

1963-ban megszületett
Whitney Houston
amerikai énekesnõ.

1976-ban megszületett
Audrey Tautou francia
színésznõ.
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ÉVFORDULÓK

Augusztus

9.
kedd
Kisasszony hava

Köszöntjük
Emõd nevû
olvasóinkat. 
A holnapi
ünnepelt:
Lõrinc.

LOTTÓSZÁMOK

A 6/49-es lottó augusztus 7-ei
sorsolásának nyerõszámai: 43
40 4 44 6 49. Noroc: 4 4 5 3 2
4 1.

Esõs idõre
számíthatunk. 
A hõmérséklet

éjjel 18,
napközben 17

Celsius-fok
körül alakul.

VALUTAÁRFOLYAM

IDÕJÁRÁS

A nap képe

Szokványos uutcakép NNagyváradon, ccsak aa kkérdésre nnem ttudni 
a vválaszt, hhogy aakkor aaz eegyszerû ggyalogosok hhol jjárhatnak

balesetveszély nnélkül?

A nap vicce
– Mi a különbség az emós és a

transzvesztita között?
– Az emós azt mondja: depi va-

gyok, öngyi leszek! A transzveszti-
ta pedig: Peti vagyok, Gyöngyi le-
szek!

Kezdõdik a VII.
EMI-tábor

Már ma, augusztus 9-én, a
nulladik napon is várják az ér-
deklõdõket a Gyergyószent-
miklós melletti 3-as kilométer-
nél található Hétvirág Panzió
területén az EMI-táborba. Öt
nap alatt (augusztus 10–14.)
számtalan neves elõadót és ze-
nekart várnak a fesztiválra, il-
letve kilenc tematikus sátorban
mindenki megtalálhatja a ked-
vére való témát, mindemellett
alternatív programok is lesz-
nek. További információk a
www.emitabor.hu/erdely hon-
lapon.

Bioforradalom 
a mûvészmoziban

Augusztus 10-én, szerdán
és augusztus 11-én, csütörtökön
vetítik a nagyváradi Szabadság
moziban a Vigyázat, ehetõ! – A
francia bioforradalom (Nos
enfants nous accuseront) címû
2008-as francia dokumentum-
filmet, amelyet Jean-Paul
Jaud rendezett, 17 és 19 órától
forog a film.

A tartalomból: A környe-
zetszennyezés, valamint az
élelmiszeripar kétségtelenül
káros hatásai aggodalommal
töltik el egy kis francia falu
lakóit, amelynek polgármes-
tere úgy dönt, tûrhetetlen a
helyzet, és tenni kell ez ellen
valamit; gátat kell szabni a globális egészségrombolásnak. Ezért a
helyi iskola menzáját biokantinná alakíttatja át, és ezzel ugyan
nem feltétlenül fordít vissza egy folyamatot, de ez egy remek el-
sõ lépés és példamutatás egy új, felnövekvõ generációnak. És ez-
zel kezdetét veszi a francia bioforradalom... 

Osztják a tejport
Az augusztusi tejporadagot hétköznapokon 7.30–15.30 óra kö-

zött adják ki a nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivata-
lánál (ASCO). A Teleki (Primãriei) utca 42. szám alatti székhe-
lyen orvosi receptre váltható ki a tejpor. Erre mindazok a szülõk
ingyen jogosultak, akiknek egyévesnél kisebb gyermekük van, és
az édesanya több okból sem szoptathat: súlyos beteg, nem tápláló
az anyateje, elhunyt vagy örökbe fogadták a kicsit.

A csecsemõ négy hónapos koráig egy hónapra öt csomag, 400
grammos tejpor jár, 5–12 hónapos korig pedig három hasonló do-
bozzal kapnak az erre jogosultak. Kérik, hogy a háziorvosok ezt a
mennyiséget a recept megírásakor vegyék figyelembe.

Ipartörténeti konferencia
Augusztus 11-én, csütörtökön

kerül sor A magyar ipari és tech-
nológiai forradalom címû konfe-
renciára Nagyváradon, a Partiu-
mi Keresztény Egyetem Bartók
termében (Teleki, ma Primãriei
utca 27. szám). 9 órakor ünnepé-
lyes megnyitóval kezdõdik a
program, majd elõadások követ-
keznek.

10 órától Novák Zsuzsanna (a
Budapesti Corvinus Egyetem ad-
junktusa) tart elõadást Schum-
peter és az innováció szerepe a
gazdaságban címmel, 10 óra 30
perctõl Fleisz János (egyetemi
magántanár, PKE) XX. század
eleji magyar gazdaságtörténeti
fejlõdés, iparosodás Erdélyben
címmel értekezik, 11.30-tól Bi-
tay Enikõ (egyetemi docens,
Sapientia-EMTE) Mûszaki örök-
ségvédelem Erdélyben címû elõ-
adását hallgathatják meg az ér-
deklõdõk. 12.30-tól 13.30-ig ká-
vészünet majd Oláh Gál Róbert

(egyetemi adjunktus, Sapientia-
EMTE, Csíkszereda) a Ferenc
József Tudományegyetemrõl be-
szél. 14.30-tól Mala József
(egyetemi docens, Budapesti
Corvinus Egyetem) Farkas Gyu-
la munkásságát ismerteti, 15.30-
tól Székely János (jogász,
Szatmár Megyei Ügyvédi Ka-
mara) Az európai innovációs
jogról, röviden címmel, 16.30-
kor pedig Galambos Péter (kuta-
tó, Magyar Tudományos Akadé-
mia, SZTAKI) VirCA - Virtuális
Kollaborációs Aréna címmel
tartja meg elõadását. 17.30-kor a
kárpát-medencei egyetemista fia-
talok tudománytörténeti prezen-
tációjára kerül sor, végül 19 órá-
tól szentmise kezdõdik a nagyvá-
radi római katolikus székesegy-
házban.

A Magyar Fiatalok Határok
Nélkül Alapítvány szervezte
konferenciára szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõt.

FOGADÓÓRA DIÓSZEGEN Lakatos Péter parlamenti kép-
viselõ augusztus 11-én, csütörtökön 12.30–14 óra között Bihar-
diószegen, a községházán található képviselõi irodában várja a
polgárokat, akik ügyes-bajos dolgaikhoz tanácsot, segítséget kér-
nek, vagy javaslataikat meg akarják osztani az érmelléki körzet-
ben megválasztott RMDSZ-es törvényhozóval.

Ave Maria-koncert a bazilikában
Augusztus 12-én, pénteken 19 órától a Nagyváradi Római Ka-

tolikus Püspökség szervezésében hangversenyre kerül sor a szé-
kesegyházban. Beleznay Antal, Giulio Caccini, Luigi Cherubini,
Bihari Sándor, A. Gagiu, D. Demény, Dankó János, Liszt Ferenc,
Giuseppe Verdi, Charles Gounod és Franz Schubert Ave Maria cí-
mû szerzeményét, valamint Tomaso Albinoni Adagióját játsszák
a muzsikusok. A koncerten közremûködik Tokaji Ágnes, Costin
Éva, Oláh Boglárka, Oláh Gabriella (hegedû), Bozsódi Beáta
(gordonka) és Thurzó Sándor József (brácsa). Szeretettel várnak
minden zenekedvelõt. 

VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT ÕS-
SIBEN Augusztus 15–20. kö-
zött vakációs bibliahét lesz
Váradõssiben a református egy-

házközség szervezésében. A
foglalkozások naponta 9 és 13
óra között lesznek megtartva a
gyülekezeti teremben (Eskü, ma
Gheorghe Pop de Bãseºti utca 5.
szám). A szervezõk minden ér-
deklõdõt szeretettel hívnak és
várnak.

Honosítási ügyintézés
Érábrányban

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szórványprogramja
keretében augusztus 10-én, szerdán 16 órától Érábrányban, a
református parókián várják az érdeklõdõket a nagyváradi, Fekete
Sas-palotában mûködõ információs iroda munkatársai, hogy
segítsék mindazokat, akik az egyszerûsített honosítási eljárással
igényelnék a magyar állampolgárságot, és segítségre van
szükségük. Az iroda ingyenesen fénymásolja le az érdeklõdõk
iratait, szintén díjmentesen fordíttatja le a szükséges iratokat, és a
fényképkészítésért sem kell fizetni.

Öreg tájfutók találkozója


