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Szállassy Noémi kolozsvári egyetemi tanár, biológus is részt vesz az idei Budapest–Bamako Ralin

Sivatagi kalandon a CsavarGo csapat

Tizenhat nap alatt 8600 ki-
lométert tesznek meg a ti-
zenkettedik alkalommal 

rendezendő, pénteken kezdődő 
Budapest–Bamako Rali részt-
vevői. A világ legnagyobb ama-
tőr ralijaként jegyzett verseny-
re idén 42 ország 456 induló-
ja adta le a nevezését, köztük 
Szállassy Noémi, a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem Pszichológia és Neveléstu-
dományok Karának munkatár-
sa, egyetemi adjunktus, bioló-
gus. „Én most indulok először a 
versenyen, de a barátom, Kurkó 
Dénes, aki most a sofőr és a csa-
patkapitány szerepét is betölti, 
már volt egyszer 2012-ben. Ak-
kor ugyanezzel az 1300-as típu-
sú, idén negyven évet töltő Da-
ciával tette meg az utat egy ba-
rátjával közösen, és visszafele 
is az autóval jöttek. Ez azért ér-
dekes, mert a legtöbben a célba 
érés után eladják a gépkocsiju-
kat, és repülővel jönnek vissza” 
– mondta el a Krónika megkere-
sésére Szállassy Noémi. Hoz-
zátette, idén ők is így járnak el, 
mert sajnos nem áll a rendelke-
zésükre annyi idő, hogy az oda-
vissza utat személygépkocsi-
val tegyék meg, valamint a gép-
jármű állapota nem elég jó ah-
hoz, hogy a visszautat is kibírja. 
Mint a biológus kifejtette, kétta-
gú csoportjuknak azért adták a 

CsavarGO nevet, mert a csapat-
kapitány mérnök, és valószínű-
leg sokat kell majd javítani az 
autót közben. „Én biológus va-
gyok, és főként azért jelentkez-
tem, mert kíváncsi vagyok a ter-
mészeti szépségekre, illetve a 
kalandvágy is vezérelt. A ralin 
két fő kategória van. Az egyik 
a versenykategória, az ide be-
nevezetteknek nagyon érdekes 
az útvonaluk, pontokat gyűjt-
hetnek, és nehezebb szakaszo-
kat is terveztek nekik. A másik 
a túrakategória, ahová elsősor-
ban terepjárókkal mennek, és 
ennek van egy alcsoportja, az 
úgynevezett spirit, ahol régi, 
szinte már roncsszerű autók-
kal próbálnak meg az emberek 
minél kisebb költségvetésből, 
környezetkímélően eljutni Afri-
kába – erre neveztünk be mi is” 
– részletezte a biológus.

Szállassy Noémi arról is be-
számolt lapunknak, hogy a ra-
li hivatalosan pénteken 14 óra-
kor kezdődik Budapesten, az el-
ső megálló pedig Marokkóban 
lesz. Az első, európai szakaszt 
mindenki önállóan kell megold-
ja, ezt szupermaratonnak ne-
vezték el. „Mi azért indultunk 
korábban, mert a gépkocsink-
kal csak 80 km/óra sebességgel 
tudunk haladni. Január 15-én 
lesz az első közös táborozás Af-
rikában, addig oda kellene ér-

nünk, de most havazott Afriká-
ban, ezért valószínűleg lesznek 
nehezen megközelíthető utak” – 
fogalmazott az egyetemi tanár. 
Mint kifejtette, már a jelentke-
zéskor megtudták az útvonalat 
(Budapest–Marokkó–Mauritá-
nia– Szenegál–Gambia), és hogy 
egy nap alatt hány kilométert 
kell megtenni. Minden este szer-
veznek egy tábort, ahová a ver-
senyzők összegyűlhetnek, itt le-
het sátorozni, illetve pár szállo-
dának az elérhetőségét is közöl-
ték a résztvevőkkel. Szállassy 
Noémi szerint a versenykategó-
riásoknak kötelezően végig kell 

menniük valamennyi szaka-
szon, viszont a túrkategóriások 
tehetnek kitérőket, nézelődhet-
nek az adott településen. „Mau-
ritániában lesz a legnehezebb és 
legveszélyesebb rész, itt katonai 
és rendőri kísérettel haladunk 
majd, ezért nem szabad letérni 
a kijelölt útról, illetve esténként 
őrzik majd a táborokat. A ra-
li keretében nagyon sok bizton-
sági intézkedést kell betartani. 
Az út vége felé, az utolsó pár na-
pon már nem kell olyan nagy tá-
volságokat megtenni, akkor lesz 
időnk meglátogatni a helyi lát-
ványosságokat” – magyarázta a 

versenyző. Mint kifejtette, a Bu-
dapest–Bamako Ralin szimbo-
likus díjakat adnak, mert a ver-
senyt egyrészt jótékonysági cél-
lal szervezik. A szervezők gyűj-
tőakcióján befolyó összegből két 
ivóvízkutat fúrtak Gambiában, 
illetve a szervezőcsapattal tart 
egy kamion, amely segélycso-
magokat fog szállítani. Ezenkí-
vül minden csapat visz magával 
kis ajándékokat, amelyeket út-
közben osztogatnak a gyerekek-
nek, többek között írószereket, 
füzeteket, ruhaneműket. 
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Első alkalommal indul a pénteken kezdődő Bu-

dapest–Bamako Ralin Szállassy Noémi kolozs-

vári egyetemi tanár, biológus. A versenyző az út 

kihívásairól, illetve izgalmairól mesélt lapunknak.

Világhírű, a művészetet és tudományt ötvöző vándorkiállítás Csíkszeredában
Európa-szerte népszerű ván-
dorkiállítás nyílik meg jövő hé-
ten Csíkszeredában. A tárlat 
olyan találmányokat és mód-
szereket mutat be, amelyek a fe-
lelősségteljes kutatás és az új-
szerű gondolkozás szempont-
jai szerint jöttek létre az egész-
ségügy és orvostudomány terü-
letén. A Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (EMTE) 
csíkszeredai kara huszonki-
lenc európai intézménnyel part-
nerségben vesz részt a Horizon 
2020 program által támogatott 
Sparks nevű projektben. En-
nek célja felhívni az emberek fi-
gyelmét arra, hogy ők is a tudo-
mány és az innováció alakítói le-
hetnek – számolt be a csütörtöki 
sajtóeseményen Mara Gyöngy-
vér, a felsőoktatási intézmény 
rektorhelyettese, a csíkszeredai 
kiállítás projektfelelőse.

Mint Mara Gyöngyvér kifejtet-
te, a Sparks (Újragondolni az in-
novációt együtt) projekt kereté-
ben Csíkszeredában, a Sapientia 
EMTE épületében hétfőtől márci-
us 23-ig ingyenesen megtekinthe-
tő a Laboron kívül: csináld magad 
tudomány című tárlat. A vándor-
kiállítás 2016-ban indult útjára, 
és máig közel egymillió látogatója 
volt Európa-szerte. A tárlatot je-
lenleg Csíkszeredában és továb-
bi három helyszínen (Írország-
ban, Finnországban és Olaszor-
szágban) egy időben szervezik 

meg. A kiállítás szakmai kivitele-
zője a Londoni Tudományos Mú-
zeum (Science Museum London). 
A tárlat anyaga három fő megkö-
zelítés köré szerveződik: az ön-
gyógyító betegek, a civil tudo-
mány és a „csináldmagad” bio-

lógia – ezeket a témaköröket pe-
dig hét történetben mutatja be. Az 
öngyógyító betegek témakörében 
például megismerhetjük Sara 
Riggare történetét, akit 2003-
ban Parkinson-kórral diagnosz-
tizáltak, és ahhoz, hogy egész-

ségben és jó erőben maradhas-
son, a betegség szakértőjévé 
vált. Sajátos módszerekkel rög-
zítette pulzusát és alvásfázisa-
it, figyelve a tüneteket, így sze-
mélyre szabott kezelést kapott. 
A civil tudomány egyik képvi-

selője Doreen Walther szúnyog-
szakértő különböző fajok elő-
fordulási helyének vizsgálatá-
val nyomon követi a veszélyes 
és fertőző betegségeket hordozó 
szúnyogokat. A „csináldmagad” 
biológusok kiemelkedő alakja 
Pieter van Boheemen, aki amsz-
terdami laborjában azon dolgo-
zik, hogy gyakorlati műhelymun-
kák és foglalkozások keretében a 
biológiát mindenki számára elér-
hetővé tegye.

A kiállítás a művészet és tu-
domány találkozását is bemutat-
ja olyan alkotások révén, ame-
lyek feltárják a tudomány jövő-
jét. Ilyen például egy képzeletbe-
li nanorobot, amely manipulálja 
az idegrendszert, hogy elfojtsa a 
tudatos és tudat alatti vágyakat. 
A tárlat részeként kísérőprogra-
mokat is szerveznek egészség-
megőrzés és orvostudományi té-
mákban meghívott előadókkal. 
A kiállítás megnyitóját hétfőn 17 
órától tartják az egyetem épü-
letében, a félemeleten. Az tárlat 
hétköznapokon 10–18 óra között, 
míg szombaton 10–13 óra között 
ingyenesen látogatható. Az elő-
zetesen bejelentkezett csopor-
toknak (minimum 10 fő) tárlat-
vezetést is biztosítanak, az be-
jelentkezést az egyetem honlap-
ján (www.csik.sapientia.ro) lehet 
megtenni. 
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„Műkincs”. A kolozsvári CsavarGO csapat az 1300-as típusú, idén negyven évet töltő Daciával indult útnak

Innováció. A csíkszeredai kiállítás olyan alkotásokat is bemutat, amelyek feltárják a tudomány jövőjét
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