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1220 „Internet of things” (IOT) alkalmazása a bioanyagok laboratóriumi 

előállításában 

Előadó: Dr. Barabás Réka egyetemi docens 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

Kémia- vegyészmérnöki Intézet 

Helyszín: díszterem 

 
Az előadó először a Kolozsvárról, az ottani egyetemről és az ő személyes indíttatásáról, 

életpályájáról beszélt. 

Ezután rátért az előadásának témájára, kis történeti áttekintés után megtudhattuk, mit jelent az 

„IOT”, melyet a témának megfelelően a diákok és az internet segítségével tisztázott.  

Tulajdonképpen használtuk az általuk kifejlesztett alkalmazást a telefonunkon, melyet azért 

fejlesztettek ki informatikus együttműködésével, hogy távoli helyről is detektálni tudjanak 

kémiai folyamatokat, hogy képesek legyenek követni azok előre haladását, és a különböző 

paraméterek megváltoztatásával megfelelő irányba befolyásolni azokat. 

A kísérleteikkel kapcsolatban előkerültek a bioanyagok és nanoanyagok is, amelyekről sokszor 

hallani manapság különböző témájú megszólalásokban, talán az előadó segítségével ezek is 

jobban elképzelhetővé váltak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2022. november 18. 
 

1220 Az addikció aktuális neurobiológiai kérdései 

Előadó: Prof. Dr. habil Szabó Gyula egyetemi tanár 

Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézet 

Helyszín: díszterem 
 

Szabó Gyula Professzor Úr Az addikció aktuális neurobiológiai kérdései című előadásában a 

hétköznapok valóságát mutatta be tudományos megközelítéssel, ugyanakkor a középiskolás 

diákok számára is közérthetően. Közvetlen hangnemű, barátságos stílusával rögtön felkeltette 

hallgatóságának érdeklődését. Mondandóját hétköznapi példákkal átszőve végig fenntartotta a 

tanulók figyelmét. Folyamatosan kapcsolatot tartva velük meg tudta szólítani és 

elgondolkodtatta őket. 

Néhány tanulói vélemény, amely jól szemlélteti az előadás hangulatát: 

" Közvetlen volt, nyíltan, érdekesen a fiatalok nyelvén beszélt." 

" Látszott rajta, hogy szereti, amit csinál, és a hallgatóságát is." 

" Naprakész a mai fiatalok életét átszövő digitális platformokról." 

" Mindenkinek ott van a zsebében." - "Ez volt számomra a kedvenc mondata, mert 

elgondolkodtatott." 

"Beszélgetést kezdeményezett, és a végén személyesen is lehetett kérdezni." 

 

 

 

 



 

 

Köszönjük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által elindított Középiskolai Alumni 

program keretében a tavalyi után idén ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy gimnáziumunk 

tanulói találkozzanak kiváló egyetemi oktatókkal, tudományos szakemberekkel, akik kutatói 

tevékenységükről és az abban elért sikereikről személyesen és közvetlenül beszélhettek a 

garays diákoknak. Bízunk benne, hogy a megismert pozitív példák több fiatalban felkeltették a 

kutatói munka iránti érdeklődést. És bízunk az MTA Alumni program folytatásának 

lehetőségében is, mert eddigi tapasztalataink pozitívak mind a meghívott előadók, mind a 

diákság és a pedagógusok körében is.  


