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Európa-szerte népsze-

rű vándorkiállítás nyílik 

meg Csíkszeredában 

jövő héttől, amely em-

beri sorsokon keresz-

tül olyan találmányo-

kat és módszereket 

mutat be, amelyek a 

felelősségteljes kuta-

tás és az újszerű gon-

dolkozás szempontjai 

szerint jöttek létre az 

egészségügy és orvos-

tudomány területén.

Huszonkilenc európai in-
tézménnyel partnerség-
ben vesz részt a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE) Csíkszeredai 
Kara a Horizon 2020 program 
által támogatott Sparks ne-
vű projektekben. Ennek célja, 
hogy felhívja az emberek fi-
gyelmét arra, hogy ők is a tudo-
mány és az innováció alakítói 
lehetnek – számolt be a tegnapi 
sajtóeseményen Mara Gyöngy-
vér, a felsőoktatási intézmény 
rektorhelyettese, a csíkszere-
dai kiállítás projektfelelőse. 

Egymillió látogató – eddig 

Mara Gyöngyvér elmondta, a 
Sparks (Újragondolni az inno-

vációt együtt) projekt keretében 
Csíkszeredában, a Sapientia 
EMTE épületének félemeletén 
hétfőtől március 23-ig ingyene-
sen megtekinthető a Laboron 
kívül: csináld magad tudomány 
című kiállítás. A vándorkiállítás 
2016-ban indult útjára, és má-
ig közel egymillió látogatója volt 
Európa-szerte. A tárlatot jelen-
leg Csíkszeredában és további 
három helyszínen (Írországban, 
Finnországban és Olaszország-
ban) egy időben szervezik meg. 
A kiállítás szakmai kivitelező-
je a londoni Tudományos Múze-

um (Science Museum London). 
A kiállítás emberi sorsokon ke-
resztül olyan találmányokat és 
módszereket mutat be, amelyek 
a felelősségteljes kutatás és in-
nováció befogadó szempont-
jai szerint jöttek létre a gyors 
technológiai változásokat át-
élő egészségügy és orvostudo-
mány területén.

Három megközelítés, hét történet 

A kiállítás anyaga három fő 
megközelítés köré szervező-
dik, ezek: az öngyógyító be-

tegek, a civil tudomány és a 
csináld-magad biológia – eze-
ket a témaköröket pedig hét tör-
téneten keresztül mutatja be. 
Az öngyógyító betegek téma-
körében például megismerhet-
jük Sara Riggare történetét, akit 
2003-ban Parkinson-kórral di-
agnosztizáltak, és ahhoz, hogy 
egészséges és jó erőben marad-
hasson, a betegség szakértőjé-
vé vált. Hordozható eszközök 
segítségével rögzítette pulzu-
sát és alvásfázisait, figyelve a 
tüneteket, így személyre szab-
va a kezelését. A civil tudo-

mány egyik képviselője Doreen 
Walther szúnyogszakértő, aki 
Németország amatőr szúnyog-
vadászaival dolgozik együtt, 
akiktől évente több ezer szú-
nyogot kap postán. A szakértő 
a különböző fajok előfordulási 
helyének vizsgálatával nyomon 
követi a veszélyes és fertőző be-
tegségeket hordozó szúnyogo-
kat. A csináld-magad biológusok 
kiemelkedő alakja Pieter van 
Boheemen, aki amszterdami 
laborjában azon dolgozik, hogy 
gyakorlati műhelymunkákon és 
foglalkozásokon keresztül a bi-
ológiát mindenki számára elér-
hetővé tegye. 

Hétfőtől látogatható 

A kiállítás a művészet és tu-
domány találkozását is be-
mutatja, olyan alkotásokon 
keresztül, amelyek feltárják a 
tudomány jövőjét. Ilyen példá-
ul egy képzeletbeli nano-robot, 
amely manipulálja az idegrend-
szert, hogy elfojtsa a tudatos 
és tudatalatti vágyakat. Emel-
lett, a tárlat részeként kísé-
rőprogramokat is szerveznek 
egészségmegőrzés és orvostu-
dományi témákban meghívott 
előadókkal. A kiállítás megnyi-
tóját hétfőn 17 órától tartják az 
egyetem épületében, a féleme-
leten. Az elkövetkezendőkben a 
tárlat hétköznapokon 10-18 óra 
között, míg szombaton 10-13 óra 
között ingyenesen látogatha-
tó. Az előzetesen bejelentkezett 
csoportoknak (minimum 10 fő) 
tárlatvezetést is biztosítanak, a 
bejelentkezést az egyetem hon-
lapján (www.csik.sapientia.ro) 
lehet megtenni. 
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Laboron kívüli, amolyan csináld-magad tudomány Csíkszeredában

Világhírű vándorkiállítás a Sapientián

A kiállítás anyaga három nyelven – magyarul, románul ás angolul – olvasható. Iskolásoknak kifejezetten ajánlott
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Nem kis fába vágták fejszéjü-
ket a csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium tizedik és tizen-
egyedik osztályos tanulói, akik 
RoboCorp csapatnéven részt 
vesznek a First Tech Challenge 
országos robotépítő-versenyen. 
Márciusig van idejük, hogy el-
készítsék és tökéletesítsék az 
általuk megtervezett robotot.

A robotépítő verseny témá-
ja a kincskeresés, kincsmen-
tés. A csapatoknak a szervezők 
által biztosított alkatrészek-
ből (amely értéke mintegy öt-
ezer dollár, azaz megközelítőleg 
húszezer lej) kell felépíteniük 
és beprogramozniuk egy olyan 
robotot, amely egy tesztpályán 
végrehajtja a neki adott utasítá-
sokat. Például végighaladni egy 
adott szakaszon, tárgyakat fel-

emelni és szállítani, majd elhe-
lyezni azokat a kijelölt pontokon. 
Emellett még arra is be kell 
programozni a robotot, hogy a 
tárgyak színét is felismerje.

Okostelefonnal vezérlik 

A szabályzat szerint a robo-
tot kézi vezérléssel lehet irá-
nyítani, de arra is képesnek kell 
lennie, hogy automata módon 
működjön, azaz előre beprog-
ramozott utasítások szerint vi-
selkedjen – mesélték minapi  
látogatásunkkor a versenyben 
részt vevő diákok. Mint megtud-
tuk, a robot megépítése mellett 
számos kötelezettségnek kell 
eleget tenniük. Például doku-
mentálniuk kell a több hónapos 
tevékenységüket, ehhez webol-

dalat kell szerkeszteniük és 
üzemeltetniük. Emellett okos-
telefon-alkalmazásokat is ír-
nak, hiszen azok az applikációk 
felelnek majd a robot irányításá-
ért. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
a mobiltelefon lesz a robot tulaj-
donképpeni vezérlője, a rá adott 
utasításokat hajtja végre a gépe-
zet. Emellett a robot navigáció-
jához szükséges tesztpályát is 
megépítik az iskola pincéjében 
– tudtuk meg. A verseny szerve-
zőitől még egy 3D-s nyomtatót is 
kaptak, amely segítségével al-
katrészeket állítanak elő. 

Csapatban az erő

„Ez egy csapatverseny, az-
az össze kell dolgozzanak a 
diákok, többféle egyéni képes-
ség és kompetencia szükséges. 
Van, aki a weboldalt szerkesz-
ti, más a 3D-s nyomtatóért felel, 
egyes tanulók a robot megépí-
tésén és vezérlésén dolgoznak, 
megint mások pedig a tesztpá-
lyát építik – mutattak rá a csa-
pat mentorai, Csonta Ildikó és 
Csomós Róbert informatika ta-
nárok. Elmondták, országosan 
mintegy kilencven csapat ne-
vezett be a robotépítő vetélke-
dőre, minden csapatnak olyan 
robotot kell építenie, amely 

megfelel a megadott szempon-
toknak, illetve a vetélkedőn fel-
állított célokat hajtja végre. A 
verseny döntőjét március 23-
25. között tartják Bukarestben. 
Aki ott nyer, továbbjut a nem-
zetközi szakaszra. Egyébként 
tavaly a First Global Challenge 
nevű nemzetközi robotépítő 
verseny fődíját a budapesti Fa-
zekas Mihály Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium 

diákjai nyerték, nyereményük 
részeként ellátogathattak az 
Amerikai Egyesült Államok 
fővárosába, Washingtonba, 
ahol a Fehér Házban fogadták 
őket. A vetélkedőt az ameri-
kai FIRST alapítvány szerve-
zi, a romániai szakaszt pedig 
a Naţie Prin Educaţie Egyesü-
let, a BRD Bank támogatásával.
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Robotot építenek a csíkszeredai főgimnázium diákjai

Készülőben a robot, illetve a tesztpálya

Csapattagok

A RoboCorp csapat tagjai: Molnár Levente, Molnár-Barabás Ákos, 
Vidám Szabolcs, Zediu Álmos-Ágoston, Darius Dumitrașcu, Lő-
rincz Attila, Fodor Tímea, Péter István, Kenyeres Ádám, György 
Viktor, Máté Szilamér és Laczkó Attila. A csíkszeredai csapat 
felkészítő tanárai Csonta Ildikó és Csomós Róbert informatika 
szakos pedagógusok, továbbá Gyarmati Dénes, a főgimnázium 
informatikai rendszergazdája is segíti a tanulók munkásságát. A 
tanulók közül sokan informatikát szeretnének tanulni az egyete-
men, és későbbi karrierükben hasonló projektekben részt venni.
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