Az Egyetemi Tavasz
a Szegedi Tudományegyetem
tavaszi rendezvénysorozata,
melyet 2004 óta minden áprilisban
megrendez az SZTE Kulturális Iroda.
A mindenki számára nyitott rendezvénysorozaton
kulturális és sportesemények, kari napok,
ismeretterjesztő előadások
és konferenciák várják az érdeklődőket.
A rendezvénysorozat programjait
a kihelyezett programgüzetekben
és a Szegedi Tudományegyetem honlapjának
rendezvénynaptárában találhatják meg.

www.u-szeged.hu/kultura/egyetemi-tavasz-2012

Megjelenési lehetőség
színes megjelenési lehetőség a Szegedi Egyetem Magazin belívében,
illetve a borítóin 1/4, 1/2, 1/1 méretben
Megjelenés időpontja:
havi megjelenés

Listaárak:

Lap Méret /
db

A4 / 5 000 db

színes belív

színes első és hátsó belső

színes hátsó külső

1/1

1/2

1/4

1/1

1/2

1/4

1/1

110.000

66.000

40.000

145.000

80.000

45.000

165.000

Kiválóságok

5

Legenda

6

Nobel-parádé Szegeden

7

O

4

Tudomány

11

Európai ismeretek komplex módon

13

A Szegedért Alapítvány fődíjasa: Csirik János

15

Supernem és Skatch – hazai együttesek a médiában

17

Megkérdeztük a hallgatót

19

Websorozat szegedi diákoktól

20

Korner

Biciklis póló Szegeden, a Vajda utcai házak közt

21

Tallózó

Az Egyetem Arca és a szépség titka

22

T

Katedra

A

A tudomány Európa jövőjének záloga

R

Hangsúly

T

A

L

Fókusz

Megmutattuk a tudomány erejét!

M

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

Arcél

Kultúra
K

Szegedi Egyetem Magazin • A Szegedi Tudományegyetem lapja • LX. évfolyam, 3. szám
Kiadja a Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. • Felelős kiadó: Szabó Gábor rektor • A kiadást és terjesztést koordinálja:
Szegedi Egyetem Kiadó és Médiacentrum. • SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes: Pál József • Kiadói és médiakapcsolati
igazgató: Újszászi Ilona • Szerkesztő: Pintér M. Lajos • Szegedi Egyetem Kiadó és Médiacentrum központi szerkesztőség: 6722 Szeged,
Honvéd tér 6. • Telefon: (62) 546-778. • E-mail: szegyszerk@mail.u-szeged.hu • Honlap: www.u-szeged.hu • ISSN 0230-791X • Tipográﬁa:
Universitas-Szeged Nonproﬁt Kft. • Nyomda: Generál Nyomda, Szeged

W W W . U - S Z E G E D . H U

3

F

Megmutattuk a tudomány erejét!
Hasznos eredményekkel zárult a Szent-Györgyi-konferencia

Ó
K
U

A március végén tartott nagyszabású, négynapos szegedi tanácskozás
a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi tudományos, kutatási
együttműködéseinek bővítéséhez is hozzájárult.

S
Z

– Minden szinten sikerült az előzetesen ki-

– Meg akartuk mutatni a tudomány erejét azoknak a ﬁataloknak,

tűzött célokat elérni – összegzett lapunk-

akik most vannak pályaválasztás előtt. A Nobel-díjas kutatók is elé-

nak Hegyi Péter, a konferencia főtitkára.

gedettek voltak, a diákokkal való találkozást szintén pozitívan ítélték

A szimpóziumok elsődleges célja az

meg. Többen jelezték, hogy a későbbiekben akár családostól is szí-

volt, hogy a Szegedi Tudományegyetem

vesen látogatnának vissza Magyarországra. Külön öröm számomra,

orvosbiológiai kutatásainak húzóágaza-

hogy a tudomány mellett kulturális értékeinket is be tudtuk mutatni.

taiban erősítsék az egyetem nemzetközi

Vendégeink előtt Szeged a tudomány és kultúra fővárosa lett – me-

helyét, és új kapcsolatokat hozzanak lét-

sélt a konferencia visszhangjáról Hegyi Péter. Saját szakterületéről

re, a meglévőket pedig erősítsék, tovább-

példákat is sorolt a tanácskozás révén kialakult együttműködések-

fejlesszék. Ez mind a hat területen meg-

re: a gasztroenterológiában Ole Petersennel, a cardifﬁ School of

valósult, így több ﬁatal kutatónak nyílik

Biosciences igazgatójával vagy a Newcastle-i sejt- és molekuláris bi-

lehetősége arra, hogy akár külföldre is ki-

ológiai kutatóintézetből Mike A. Gray-jel is erősödött a kooperáció.

jusson. A szakkonferenciákon részt vevők

Az új kapcsolatok egyik példája Alan S. Verkman, a San Franciscó-i

kivétel nélkül pozitívan ítélték meg mind

School of Medicine kutatója, akinek munkacsoportjától már érke-

a tudományos, mind a kulturális rendez-

zett is meghívás három hónapos ösztöndíjra az egyik szegedi szak-

vényeket. A Nobel-díjas plenáris ülésekkel

embernek, de említhetnénk a Kaliforniai Egyetemről érkezett Kim

Szent-Györgyi

Barrettet is, aki San Diegóba invitálta a szegedieket.

Albert

Nobel-díj-átvéte-

lének 75. évfordulóját ünnepelték meg,

Hegyi Péter emlékeztetett a tudományos tanácskozás evolúciójára.

illetve a lakosság számára a tudományt

Vécsei László orvoskari dékán kinevezésekor rögtön létrehozott egy

népszerűsítették.

stratégiai és pályázati bizottságot Varró András rektorhelyettes vezetésével és Kemény Lajos tudományos dékánhelyettes részvételé-

Fotó: Schmidt Andrea

vel, mely az ÁOK számára infrastrukturális, pénzügyi és stratégiai

A legfrissebb orvosbiológiai
kutatások eredményeit
mutatták be a szimpóziumokon.

kérdésekben hoz olyan előremutató javaslatokat, melyek a régióban
előreviszik az orvosbiológiai kutatásokat. Az SZTE Kutatóegyetemi
Kiválósági Központ TÁMOP-pályázatból egy nagy konferenciát álmodott meg a bizottság, erre épült rá a 75 éves jubileum Nobel-díjasokkal való ünneplése és kulturális értékeink bemutatása. – Komoly
partnerre találtunk a Richter Gedeonban és Szeged város önkormányzatában. Több külföldi kutatótól hallottuk, milyen fantasztikusnak találják, hogy itt a város és az egyetem együtt él, egységet
képez, szinte együtt lélegzik, külföldön nem mindenhol van ez így
– ennek révén nemzetközi szinten is példával szolgáltunk – tudtuk
meg Hegyi Pétertől.

Arany Mihály
4
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Kiválóságok

U

– Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ TÁMOP-pályázata
eredményeként hívta életre ezt a konferenciasorozatot. Nagy elismerést jelentett számunkra, hogy egyszerre 9 Nobel-díjast és továb-

K

bi több tucat kiemelkedő tudóst – köztük például a tavaly kiosztott
„Agy-díjat” (The Brain Prize) elnyerő 3 magyart: Somogyi Pétert,

Ó

Freund Tamást és Buzsáki Györgyöt – is itt köszönthettünk. A tudományos élet meghatározó szereplőinek ﬁgyelme hazánkra és ezzel

F

együtt Szegedre összpontosult, ezáltal tovább növekedett a szegedi
universitas és kutatóinak nemzetközi beágyazottsága – vont mérleget a Szent-Györgyi-konferencia elnöke, Szabó Gábor rektor. Hozzáfűzte: a Tisza-parti szakmai közösséget tovább erősítheti majd az
ELI, aminek az élettudományok az egyik lehetséges alkalmazási területe. A szegedi tudományosság támogatói között mint „fő szponzort” elsőként említette Klebelesberg Kunót, aki rendkívül sokat tett
a kutatás feltételeinek itteni megteremtéséért, és aki miatt Szegedre
jött, itteni alkotó éveiben Nobel-díjra érdemes eredményeket ért el
Szent-Györgyi Albert.

Fotó: Roboz István

Fotó: Gémes Sándor

Szabó Gábor
akadémikus,
az SZTE rektora

Szabó Gábor rektor és a Nobel-díjas Bert Sakmann, valamint Peter C. Doherty első találkozása.
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LEGENDA
Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a nemrég befejeződött, kilenc Nobel-díjast felvonultató
konferencia néhány esztendő múlva megkapja majd egy tollforgatótól a „legendás” jelzőt, aztán
pedig szépen odáig formálódik ez az esemény a köztudatban, hogy a „legendás szegedi konferencia” állandósult szókapcsolat mindenki számára ugyanazt fogja jelenteni.
Mindazok a szorgalmas és kreatív emberek, akik végrehajtották a nagy tettet, minden bizonnyal a
gyártás lázas zajában, a szervezés feszült tempójában, az ügyes-bajos dolgok olykor kapkodó rendezése közepette nem gondolták és nem élhették át, hogy bizony szenzációs dolgot hoztak össze.
Ilyen erejű tudományos találkozó (nem csupán egy jól megcsinált kongresszus, hanem egy igazi,
nagy, médiaeseményként is értelmezhető infodömping) még nem jött létre hazánkban. Azt vélem,
hogy a Szegedi Tudományegyetem nem lehet elég hálás az ötlet kitervelőinek és végrehajtóinak.
Ez az esemény ugyanis még sok év múlva is témát fog szolgáltatni a legmagasabban jegyzett tudományos körökben.
Szeged, ez a szép, minden elemében európai középváros az egyeteme, pontosabban a világra szólót
alkotó Szent-Györgyi Albert emlékezete, még pontosabban Klebelsberg Kuno fáradhatatlansággal
párosuló zsenialitása, egészen pontosan mindezek kölcsönhatása révén halvány vonásokkal fölkerült a térképre. Azért látom haloványnak a város alaprajzának kontúrjait, mert ezt az eseményt
meg kell erősíteni, a hullámveréseit tovább kell gerjeszteni, a hatásait életben kell tartani.
Ezzel a páratlan konferenciával és a hozzá kapcsolódó eseményekkel tematizálhatóvá vált a Szegedi
Tudományegyetem és Szeged maga. Sajátos, hogy Szent-Györgyi Albert a művéhez képest elég
szerényen van jelen a város köztudatában. Az is egészen egyedi, hogy egy olyan szintű kultúrváros,
mint Szeged, a városmarketingben nem épít a C-vitamin, a szegedi paprika, a paprikás ételek, a
halászlé, a szalámi, a gyógyító ferencesek és a Bálint Sándor-i életmű közös képzetköreire, kihasználható-kihasználandó szinergiáira.
Szóltam már erről néhányszor, s nem tehetek mást most sem, hogy emlékeztessek ezekre az összefüggésre akkor is, amikor kilenc világhírű tudós hitelesíti mindenfelé, hogy Szeged a C-vitamin
városa. Azt látom, hogy amikor hazánk két kitörési pontja, a beutazó turizmus és a tudományegyetemi kutatás-fejlesztés ilyen evidensen kötődik egymáshoz és Szeged városához, akkor a döntéshozóknak komoly felelősségük van a továbbgondolásban.
Hogy valódi legyen a legenda.

Dlusztus Imre
6
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Nobel-parádé Szegeden
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Szeged jól vizsgázott: a Szent-Györgyi-konferencia szervezői szerint a Nobeldíjasok közül többen jelezték, hogy a későbbiekben akár családostól is
szívesen látogatnának vissza Magyarországra.

Ú

L

Jöttek, láttak, visszatérnének

Fotó: Schmidt Andrea

Négyen egymás mellett. A kilenc Nobel-díjas résztvevő közül John E. Walker, Andrew V. Schally,
Peter C. Doherty és Robert J. Huber a Szent-Györgyi-konferencia megnyitóján.

A március végi Tisza-parti tudományos tanácskozáson kilenc Nobel-

dós dolgozott, és amikor Miamibe költöz-

díjas tudós vett részt, s tartott előadást. Andrew V. Schally orvosi-

tünk, oda is sokan követtek. Több magyar

ﬁziológiai Nobel-díjasról sokszor hallottuk, élő kapcsolatot ápol ma-

díszdoktori címmel is megajándékoztak

gyar kutatókkal. A professzor jelenleg rákkutatással, rákterápiával

már, 2007-ben a szegedi egyetem is” –

foglalkozik. Érdekesség, Schally 1926-ban a lengyelországi Vilnóban

tette hozzá a professzor. „Már eddig is vé-

született, és lapunknak elárulta, családja a Monarchia területéről

geztünk közös kutatásokat Telegdy Gyu-

származik, a neve is eredetileg „sz”-szel volt írva, majd németesen

la professzorral a központi idegrendszer

sch-ra változtatta.

kapcsán,

„Nagyon kedvelem a magyar étkeket és a zenét, eleven kapcsola-

dolgozunk, röntgenes vizsgálatokat ter-

tom van a magyarországi kutatókkal” – hangsúlyozta Andrew V.

veztünk kardiológiában Kahán Zsuzsan-

Schally. „A New Orleans-i kutatócsoportomban is több magyar tu-

nával, Zarándi Mártával több projektünk

W W W . U - S Z E G E D . H U
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illetve

Alzheimer-betegségen

H

Hunt, aki még találkozott Szent-Györgyivel
A március 25–28-i konferencia egyik legérdekesebb
és egyben legszórakoztatóbb előadását a sejtosztódás

A

mechanizmusának és szabályozásának megértéséért Nobel-díjat nyert R. Timothy (Tim) Hunt tartotta,

N

aki Woods Hole-i kutatásai idején még találkozhatott
Szent-Györgyi Alberttel. „Nagyon-nagyon idős volt

G

már, de még előadásokat tartott Woods Hole-ban,
azt hiszem, hogy egyszer elmentem a házába is, hogy
elvigyem onnan egyik barátját” – emlékezett vissza

S

a kutató. „Tudja, ő egy valóban nagy tudós volt sok
éven át, bárcsak kicsit jobban ismerhettem volna ak-

Ú

tívabb korában, a ’20-as, ’30-as években. Ő is biokémikus volt, mint én” – tette hozzá. Tim Hunt szerint

L

aktív éveiben a tudósok még nem is igazán értették
Szent-Györgyit, pedig főszerepet játszott abban, hogy

Y

megértsük a biológiai oxidációt. „Egyszóval nagy úttörőnek számított. Ugyanakkor saját pályámon is azt tapasztaltam, hogy ha valaki igazán komoly felfedezést
tesz, azt az emberek többsége szkeptikusan fogadja”
– összegzett a professzor.
Míg Magyarországon a ﬁatalok itthon tartása nehézkes, Nagy-Britanniában az angol ifjú fők tudományra
Fotó: Gémes Sándor

való ösztönzése ütközik ellenállásba. „A tudomány
Peter C. Doherty az egyetem
Ságvári-gimnáziuma diákjainak rendes támogatása miatt nagy vonzereje van külföldi
laborgyakorlatába is bepillantást nyert. tudósok számára is az angliai kutatói állásoknak, viszont
az angol származású diákok bevonása nehéz, őket inkább a pénzcsinálás érdekli” – panaszolta a Nobel-díjas tudós.

van rákkutatásban, kardiológiában és diabéteszesekkel is, remélem, ezek folytatódni fognak a továbbiakban is” – sorolta
Andrew V. Schally.
Arra a kérdésre, hogy mit gondol az agyelszívás jelenségéről, úgy válaszolt, hogy
ő maga nem vesz részt ebben, hiszen
korábbi munkatársai, mint Kahán Zsuzsanna vagy Halmos Gábor professzorok
visszatértek Magyarországra, és ma már
tanszék- vagy intézetvezetőként tevékenykednek. „Nagyon fontos a kutatásban a
minél jobb eredmények eléréséhez a nemzetközi együttműködés, aminek nem kell
okvetlenül ahhoz vezetnie, hogy külföldön
ragadnak a szakemberek – az én kutatócsoportjaimra ez alapvetően nem is jellemző” – szögezte le a kutató.

8

Fotó: Schmidt Andrea

Pihenő. A Szent-Györgyi-konferencia
szünetében (jobbról) John E. Walker.
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látni a Szent-Györgyi-konferencián. A tudós még március 23-án a

Olyanok, mint mi

Deák-gimnáziumba is ellátogatott, ahol biztatta a ﬁatalokat: „Ren-

Az Izraelből érkezett Aaron Ciechanover

geteg még a probléma, ami megoldásra vár – tiétek a jövő!” A ﬁa-

kémiai Nobel-díjas a ﬁatalok nyílt fóruma

taloknak rendezett nyílt fórumon elárulta, nagyon szeret biciklizni,

kapcsán a Magyar Televíziónak úgy nyilat-

munkahelyére is azzal jár, és itt Szegeden sem tudta nélkülözni a

kozott, ﬁatalként a tudományos sikerek

kétkerekűt. Már diákként is szeretett nyüzsögni, előszeretettel ja-

és eredmények mindig olyan távolinak

vította ki tanárait, ha azok tévedtek. A magyar tudósokról szólva

tűntek, mint a Nap vagy a Hold, a közös

Huber professzor elmondta, nagyon érdekesnek találja például He-

beszélgetésen viszont a hallgatóknak le-

vesy György kémiai kutatásait. Vele kapcsolatban állt a Huber által

hetőségük volt közvetlenül beavatkozni

szintén nagyra becsült Max von Laue: ő száz éve írta le megállapítá-

a kommunikációba. „Nekünk is két ke-

sait a röntgensugár hullámtermészetéről – több Szegedre érkezett

zünk, két lábunk van, két szemünk, mi is

kitüntetett munkája is ezen alapszik – tudtuk meg a professzortól.

törjük az angolt, olyanok vagyunk, mint
ők. Amiből azt szűrhetjük le, hogy talán

Sackmann a történelemben merült el

nem arra van esélyük, hogy Nobel-díja-

Az USA-beli Max Planck Florida Institute-ból érkezett Bert Sakmannt

sok legyenek, de arra igen, hogy nagy

Szeged története ragadta meg. Mint mondta, a város híres
múltjáról máig felfedezhetők az Osztrák–Magyar
Monarchia korabeli jegyek. A professzor
meglepően sokat tudott a Tiszaparti város 1956-ban betöltött
szerepéről, és Ópusztaszerre is ellátogatott, hogy a
magyar história origójának számító honfoglalásról készített
körképet megcsodálja.
„A

tudomány

szerves része jövőnek, az emberiség fejlődésének.
Számtalan

megol-

datlan probléma van
még,

új

gyógymódok

felfedezése, a globális felmelegedés, a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása, az éhezés megfékezése, hogyan termelhetünk élelmet,
hogy fenntartsuk a növekvő népességet. Több,
a teljes népességet érintő járvány van, és a rák is növekvő
problémát jelent. Ezeken a kérdéseken gondolkodnunk kell, meg

W W W . U - S Z E G E D . H U
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Robert J. Huber
előadása
a Fiatalok Fórumán.

L
Ú

Nobel-díjas John E. Walker.

biológusa, már érkezésekor úgy nyilatkozott, szeretne sok diákot

S

leg a Max Planck Intézet martiensriedi Biokémiai Intézete szerkezet-

G

előtt álló kihívásokról az orvosi-ﬁziológiai

N

A müncheni születésű Robert J. Huber kémiai Nobel-díjas, aki jelen-

A

kell oldanunk” – beszélt már a tudomány

H

Huber a ﬁataloknak is üzent

Y
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H

eredményeket érjenek el, és nagyon tar-

Jó móka, avagy legyen ön is Nobel-díjas!

talmas, teljes életet éljenek” – fogalma-

„Tudósnak lenni azt jelenti, azt kell jelentenie, hogy az a munkád,

zott a kutató.

ami a hobbid is” – fogalmazott az izraeli származású kémiai No-

A

Eric

Wieschaus

Nobel-díjas

N
G
S
Ú
L

amerikai

bel-díjas, Ada E. Yonath. A kutató az Edupressnek úgy nyilatkozott,

fejlődésgenetikus elmondta, a tudomány

tény, hogy kevesebb nő lép természettudományos pályára, mint fér-

művelői gyakran nincsenek tudatában an-

ﬁ, mely tendencia valószínűleg nem a támogatás hiánya miatt alakul

nak, mennyire fontos, hogy az átlagember

ki, inkább csak nem kapnak elég bátorítást ahhoz, hogy ilyen karri-

is értse a munkájuk eredményét – írta a

ert válasszanak. Épp ezért az egyéni érdeklődést kellene felkelteni,

Magyar Távirati Iroda. A Princeton Egye-

hogy a nők érezzék: a természettudományos munka „jó móka”.

temen szerzett tapasztalatait a professzor

Peter C. Doherty pedig megsúgta, hogy miként lehetünk Nobel-dí-

úgy summázta: ritkán megy részletekbe,

jas tudósok: „Tégy egy kis felfedezést, szerezz több mint száz tehet-

inkább a lényeget tanítja, ezt megértik és

séges embert, aki dolgozik rajta és zsebeld be a Nobel-díjat” – írta

kedvelik. Wieschaus egyébként felidézte,

az Edupress. A professzor egyébként tudománynépszerűsítési céllal

hogy ﬁatal korában rajzolt és festett, amit

írta meg a The Beginner’s Guide to Winnig the Nobel Prize (‘Kezdők

kutatói leterheltsége miatt évtizedek óta

kalauza a Nobel-díj elnyeréséhez’) című könyvét, ami valójában a

elhagyott. Tavaly azonban vásárolt egy

tudományról és kemény munkáról szól.

Y

festőfelszerelést, és újra nekilátott alkotni.

Arany Mihály
Fotó Schmidt Andrea

Aaron Ciechanover örömmel osztotta meg tapasztalatait a szegedi fiatalokkal.
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A walesi Cardiff Egyetem professzorát, a School of Biosciences igazgatóját
és a Royal Society tagját a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai
és szegedi orvostanhallgatók kérdezték a Fiatalok Fórumán a Szent-Györgyikonferencia keretében.

M

Ole Petersen: Nagy várakozás kíséri a Horizon 2020 programot

O

A tudomány Európa jövőjének
záloga

Y

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

Szegedi kapcsolatokat ápol, és

U

maga is segédkezett a Nobel-díjasok Szent-Györgyi-konferenciára

T

való meghívásában: Ole Holger
Petersen, a magyar felmenőkkel
is rendelkező, dán származású
tudós tárta fel a sejtek kalciumszignáljainak élettanát, erről tartott előadást a tudományos tanácskozás gasztroenterológiai
szekciójában. A kutatás mellett
mindig fontos volt a profeszszornak a tanítás, 28 év után Fotó: Schmidt And
rea
mégis elhagyta a liverpooli

Ole Petersen ne

egyetemet, most az Egészségügyi Tudományos Tanács (Medical Research Council) profesz-

m csak mint rész

tvevő érkezett Sz
egedre,
a szervezésben
is sokat segített
.

szoraként és a cardifﬁ School of Biosciences igazgatójaként – mely

szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat le-

főleg korábbi igazgatója, a Nobel-díjas Martin Evans tevékenysége

bontják kis molekulákra, így tudnak felszí-

révén tett szert hírnévre – a hasnyálmirigy-gyulladás (pancreatitis) és

vódni. Legtöbb esetben ez jól is működik,

a rák megelőzésének módjait és kezelés lehetőségeit keresi – derült

de a pancreatitis esetében ezek az enzi-

ki a Fiatalok Fórumán.

mek aktivizálják magukat, és elkezdik magát a szervet lebontani.

Maga ellen dolgozik
A hasnyálmirigyrák az ötödik leggyakoribb daganatos megbetege-

Elvitathatatlan tehetség

dés, amit a betegeknek mindössze három százaléka képes leküzde-

Ole Petersen már harmadik alkalommal

ni. A professzor kutatásai kimutatták: szoros a kapcsolat az alko-

járt Szegeden, mint lapunknak elmondta,

holfogyasztás és a gyulladás kialakulása között. A tudós legutóbbi,

2009-ben és tavaly szintén Hegyi Péter

publikált kutatási eredményei kulcsfontosságú előrelépést jelente-

kutatóorvos, a konferencia főtitkára meg-

nek a szerv betegségeinek megelőzésében és gyógyításában.

hívására érkezett hasnyálmirigy témájú

A pancreatitisben a hasnyálmirigy saját magát emészti el. A leg-

szimpóziumokra. A szegedi kutató a pro-

inkább a cukorbetegség révén ismert szerv a táplálék lebontá-

fesszort is megkérte, hogy invitáljon meg

sában is nagy szerepet játszik: előállít olyan enzimeket, amik a

Nobel-díjasokat, így Ole Petersen közben-

W W W . U - S Z E G E D . H U
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T

járására jött el Sakmann, Huber és Walker

tehetség elvitathatatlan, csak talán még több pénzre lenne szükség

professzor is. – Egyébként mindhárman

a kibontakoztatásához – összegzett a professzor arra a kérdésünk-

azonnal igent mondtak a szegedi konfe-

re, milyennek találja a magyar kutatások színvonalát.

U

renciára – tette hozzá a professzor.

D
O
M
Á
N

Ole Petersen arról is beszélt, Magyaror-

Türelemmel

szágnak igen nagy tudományos hagyomá-

– A legjobb tanács, amit adhatok, hogy találjátok meg azt a kutatási

nya van, szép számú Nobel-díjassal, ami

területet, amiért igazán lelkesedtek és ragaszkodjatok hozzá addig,

szintén garantálja a reputációját. – Több

még igazi hatása nem lesz a munkátoknak. Többnyire hosszú időbe

magyar kutatócsoportot jól ismerek példá-

telik megoldani egy problémát, és még több év, mire kezelési mód

ul Budapestről, és magam is tagja vagyok

válhat belőle. Türelmesnek kell lenni – tanácsolta a hallgatóknak a

a Magyar Tudományos Akadémiának.

fórum végeztével Ole Petersen. Lapunknak azt is elmondta, szá-

Összegezve azt mondhatom, a briteknek

mukra is fontos a támogatás, hiszen pénzre van szükség a munká-

az a benyomásuk, hogy Magyarország jó

jukhoz. Az európai tudományos életben nagy várakozás kíséri az

helyen áll a tudományos ranglistán. Azt hi-

új programot, a Horizon 2020-at, és úgy látja, a politikusok is értik

szem, az európai kutatási tanács és maga

most már, hogy a kutatás támogatása Európa jövőjének záloga.

az unió is több befektetést fog itt eszközölni, ami továbbviszi a tudományt. Hisz a

Borbola Terézia – Arany Mihály

Y
Fotó: Schmidt Andrea

Meghívottak és meghívók. Ole Petersen (jobbról) mellett a Nobel-díjas Bert Sakmann ül.
Mögöttük a Szent-Györgyi-konferenciát köszöntő Pálinkás József, az MTA elnöke
Szabó Gábor rektor és Pál József rektorhelyettes társaságában.
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Európai ismeretek komplex módon
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2006 szeptemberében
– kétéves előkészítő
folyamat lezárultával –
indult meg a Szegedi
Tudományegyetemen a
nemzetközi tanulmányok
BA-szak. Az egyetem
különböző karain
korábban is oktattak
európai ismereteket, az
új képzéssel ezt kívánta
egyesíteni a szakgazda
Európa-tanulmányok
Központ (ETK).

L

El kell fogadni, hogy az állam bizonyos prioritások mentén osztja szét
a felsőoktatásra szánt büdzsét – mondja a ﬁnanszírozás átalakításával
kapcsolatban Trócsányi László, az SZTE ÁJTK Európa-tanulmányok Központ
vezetője, aki szerint a szegedi jogi kar, illetve azon belül a nemzetközi
tanulmányok szak feladata, hogy minél jobb legyen a versenyben.

P

A

Ötéves a szegedi nemzetközi tanulmányok szak

R

Francia nyelven is indul az
MA

D

– 2004-ben brüsszeli nagyköveti munkámat befejezve vettem át

E

az Európa-tanulmányok Központ
vezetését. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy kollégáimmal alakít-

T

suk ki az egység saját oktatási proﬁlját. Olyan képzésre gondoltunk,
hallgatóknak, jogi, gazdasági, politikai, történeti, kulturális és diplomáciai ismereteket egyaránt. A Fotó: Gémes Sándor
sikeres akkreditációt követően így
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Trócsányi László büszke rá, hogy idén szeptembertől francia
nyelven is elindul a nemzetközi tanulmányok MA.

13

K

A

mely interdiszciplináris tudást ad a

K

hirdethettük meg a nemzetközi tanulmá-

– egyre komolyabb az érdeklődés. Minden évben 80-100 hallgató

nyok alapszakot – idézi föl a kezdeteket

kezdi meg tanulmányait az első évfolyamon.

az ETK-t irányító Trócsányi László egyetemi

A
T
E
D
R
A

tanár. A professzor 2007-től 2010-ig az

Külföldi diákokkal a nemzetközi légkörért

Alkotmánybíróságnak is tagja volt, azóta

– Komoly eredménynek tartom, hogy öt év alatt a Corvinus Egye-

hazánk párizsi nagykövete. Mint maga-

tem hasonló képzése mellett vezető helyet harcoltunk ki minden

zinunknak elárulja: rendkívül büszke rá,

felmérés és szakmai rangsor alapján. Nemzetközi kapcsolatainkat

hogy immár két szakirányon (Európa-ta-

folyamatosan szélesítjük, diákjaink sikeresen szerepelnek a hazai és

nulmányok, illetve Regionális tanulmá-

nemzetközi versenyeken. A jövőképünk is határozott: célunk, hogy

nyok – Mediterráneum) működik a mes-

kialakítsuk a képzést megalapozó nemzetközi légkört, s így váljunk

terképzésük, valamint idén szeptembertől

az SZTE egyik zászlóshajójává. Évről évre fogadunk Erasmus-ösztön-

francia nyelven is megindul a nemzetközi

díjas külföldi diákokat, a francia nyelvű MA-ra pedig már Koszovó-

tanulmányok MA.

ból, Moldovából és Franciaországból is jelentkeztek ﬁatalok. Tovább

Az eddigi tapasztalatok összességében

kívánjuk erősíteni a mesterképzésekben az idegen nyelvű ismeret-

rendkívül pozitívak. A képzésben érintett

átadást. Francia blokkunk már van, emellett angol és német nyel-

fakultások (Állam- és Jogtudományi, Böl-

vűt is tervezünk annak érdekében, hogy a nálunk végzettek minél

csészettudományi,

É
S

Gazdaságtudományi,

kelendőbbek legyenek a munkaerőpiacon – vázolja az elképzelése-

Természettudományi és Informatikai Kar)

ket Trócsányi László. Megtudjuk: az alapszakot befejezők jó része

között zökkenőmentes az együttműkö-

mesterképzésben folytatja, azok pedig, akik rögtön karriert terem-

dés, a szak iránt pedig – éppen annak

tenének, multinacionális cégeknél, a Külügyminisztériumban és más

komplexitása és alkalmazhatósága miatt

tárcáknál, illetve az önkormányzatoknál találják meg számításukat.

Erősít a közéleti szerepvállalás
Magyar és európai

I
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– Az Európa-tanulmányok Központ üzenete, hogy hiszünk a demokratikus, átlátható és sokszínű Európa egységében, a
közös európai értékek megvalósulásában.
Magyarnak lenni és európainak lenni Magyarországon és Európában olyan üzenet,
amely egyben feladat is. A mi Európánk
értékek összessége. Értékeké, amelyek a
mindennapi érdekek között folyamatosan
jelen vannak, amelyek meghatározzák kontinensünk múltját, jelenét és jövőjét is. A jogok és értékek, a szabadság, a szolidaritás
és a biztonság érvényre juttatása elősegíti
az európai integráció eredményeinek elfogadását.
Szükséges és hasznos tehát tanulmányozni az európai integrációt, annak gazdasági
alapjait, kialakult jogrendszerét, szakpolitikáit és kultúráját. Az Európa-tanulmányok
Központ pedig ehhez biztosít „európai”
szellemiségű keretet. Képzéseink, különböző rendezvényeink, konferenciáink, akárcsak a gondozásunkban, részvételünkkel
zajló projektek e feladatunk köré rendeződnek – vallja a szakgazda ETK-t vezető
14
Trócsányi László.

A szakfelelős professzor optimista és bizakodó: biztos benne, hogy
az új ﬁnanszírozási rendszerben is megőrzi pozícióit a szegedi nemzetközi tanulmányok képzés. Úgy fogalmaz: el kell fogadni, hogy
az állam bizonyos prioritások mentén osztja szét a felsőoktatásra
szánt büdzsét, s most több jut a reál-, mint a társadalomtudományokra. A jogtudományi karoknak és az azok által kínált szakoknak
az a feladatuk, hogy bizonyítsanak az élesedő versenyben, s valóban minőségi diplomákat kínáljanak.
Trócsányi László szerint – minden ellenkező állítással szemben – ehhez járulhat hozzá, ha egy universitas oktatói között közéleti szerepet vállalók is akadnak. Az SZTE-t is csak erősítheti, ha az alma
materéhez visszajáró jelenlegi vagy korábbi alkotmánybíró, miniszter, államtitkár vagy éppen ombudsman osztja meg gyakorlati tapasztalatait a hallgatókkal.

Pintér M. Lajos
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Az informati
informatika és a mesterséges
intelligencia kutatója, Csirik János
programter
programtervező matematikus
professzor munkásságért idén elnyerte
a Szeged
Szegedért Alapítvány fődíját.
Kérd
Kérdésünkre a matematika
elv
elvont szépségéről és a
pr
programozás mérnöki
ki
kihívásáról, a pályaívet
b
befolyásoló vívódások és
döntések hátteréről is
beszélt.
Csirik Jánosnak Kiss Piroska,
a Szegedért Alapítvány soros elnöke adta át az elismerést.
– Korán, még gimnazista koromban eldőlt, hogy matematikát szeretnék tanulni. Akkoriban a Középiskolai Matematikai Lapok feladatainak megoldójaként gyakran kellett Budapestre utaznom, de
nem vonzott a nagyváros. Szeged annál inkább tetszett: jártam itt
vendégségben az unokatestvéremnél, aki egyetemi hallgatóként
mutatta meg a nevezetességeket, és tudtam: híres matematikusok
– Kalmár, Szőkefalvi, Rédei, Tandori – tanítanak itt. Így aztán a szegedi egyetemre jelentkeztem – emlékszik a pályaválasztási döntését
befolyásoló szempontokra Csirik János. A napjainkban a Szegedi
Tudományegyetem Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékén dolgozó professzor alkalmazott matematika
szakon szerzett diplomát.
– Óriási szerencsének tartom, hogy egy új tudományág, az alkalmazott matematikából kinövő informatika fejlődésének, magyarországi fordulópontjainak tanúja lehetek – mondja Csirik János, aki
a számítástechnika hazai úttörőjeként és fejlesztőjeként elismert
Kalmár László tanítványaként lépett e pályára. – Eleinte a nyugateurópai és amerikai technológiától elzárva dolgoztunk, mégis él-

É
C

NÉVJEGY

Csirik János Ambrózfalván születetett (1946), Orosházán érettségizett. A szegedi József Attila Tudományegyetemen diplomázott (1969). Kétszer (1992, 1994)
választották meg a szegedi egyetem rektorának. A
Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes
államtitkáraként 1994 1995 és a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara
dékánjaként (2005-2008) is dolgozott. Többször tanult ösztöndíjjal külföldön, több egyetemen tanított
vendégprofesszorként. Tagja volt – többek között –
az OECD IMHE igazgatótanácsának, az Európa Tanács
Legislative Reform programja felügyelőbizottságának;
itthon a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Eddigi munkásságát
Akadémiai Díjjal (1981), Kalmár László-díjjal (1984),
Bolyai Farkas-díjjal (1998), a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztjével (2008), Széchenyi-díjjal
(2009) ismerték el. Családi hátterét felesége, két ﬁa és
három unokája jelenti. Kedves időtöltése – az olvasás
és a zenehallgatás mellett – a foci, az úszás és a séta.

veztük, hogy valami újba lehet belekezdeni. Ám nem lehetett sej-
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„Vonz a matematika absztrakt gondolkodást igénylő szépsége és a
számítógépes programozás mérnöki kihívása”

A

A Szegedért Alapítvány fődíjasa:
Csirik János

L
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A
R

előlépő személyi számítógépek, majd a

Fejlesztések a
felsőoktatástól az
intézetig

számítógépes hálózatok megjelenésének

A felsőoktatás fejlesztése – ez a terv és kényszer mozdította Csirik

messze ható következményeit.

Jánost közéleti szerepkörökbe. Az egyetemi képzés tömegesedése

teni a számítástechnika óriási távlatait, a
hadiipari alkalmazásból tömegtermékké

C

– A matematika absztrakt gondolkodást
igénylő szépsége, ugyanakkor a számí-

idején választották a József Attila Tudományegyetem rektorának.

É

tógép és programozás mérnöki kihívása,

Megbízatása második ciklusában Magyarország felsőoktatási fej-

vagyis a konkrét és a valóságból adódó

lesztési tervét kívánta elkészíteni, ezért hagyta a rektorságot, vállalta

L

problémák megoldási kényszere egyaránt
elbűvöl – jellemzi a pályáját végig kísé-

el az egyetemeket, főiskolákat felügyelő szaktárca helyettes állam-

rő, munkásságát 5-10-15 éves ciklusokra

titkári posztját. A fejlesztés érdekében vezette 3 éven át a magyar

bontó furcsa vívódást Csirik János, akinek

Bologna-bizottságot. Dékáni ténykedéséhez kötődik – többek kö-

szakterülete lett az algoritmusok analízise,
az alakfelismerés, az orvosi képfeldolgo-

zött – az újszegedi biológia épület elkészülte, ami költözés

zás, a számítógépek alkalmazása.

sorozatot indított, így jobb körülmények közé került

– Egy számot hogyan lehet prímszámok

számos tanszék és intézet. Önálló Informatikai In-

szorzatára bontani? – említi a matematikai gondolkodás egyik olyan alapkérdését,

tézet 1990 óta létezik a szegedi egyetemen: ké-

amin például a számítógépes világ minden

tezres hallgatói létszámával ez a legnagyobb

titkos levelezése alapul. A professzor má-

kari egység. Ám – Csirik János javaslatára

sik példája a matematikának a gyakorlati
életben való alkalmazására a számítógépek tömeges elterjedéséhez kö
kötődő képalkotó eljárás: a

– nem önállósodott, csak hangsúlyosságát
jelzi a szegedi egyetemi kar névváltozása:
Természettudományi és Informatikai Kar.

testnek ugyanazon szervéről sok irányból készült
röntgenképeket összeg-

kolási probléma vizsgálata ugyanúgy, mint

ző térbeli rekonstrukció,

a Csernay László orvosprofesszorral, valamint

amely forradalmasította

munkatársaival kidolgozott SEGAMS, vagyis Sze-

az orvosi diagnosztikát.
Mert a tudós nevéhez kötődik az úgynevezett

ládapa-

gedi Gamma Kamera Rendszer, amely a képjavító
módszerek kifejlesztésével és integrálásával létrehozott
online adatfelvevő és adatkiértékelő rendszer, vagy a jelen
újdonsága: a mesterséges intelligencia, a nyelvészethez kötődő
szoftverfejlesztések, azaz a Szeged Corpus és a Szeged Treebank.
– Számtalan alkalmazási lehetőséget kínál az informatika – jelenti
ki a kutató. Hosszan sorolja tanítványai példáit, külön is hangsúlyozza a képfeldolgozó – sajnálatosan ﬁatalon elhunyt – Kuba Attila,
az optimalizálással foglalkozó Csendes Tibor és a szoftverfejlesztő
Gyimóthy Tibor nevét Csirik János, az iskolateremtő.

Újszászi Ilona
Fotók: Gémes Sándor

Csirik János szerencsének
tartja, hogy az alkalmazott
matematikából kinövő
informatika fejlődésének,
magyarországi fordulópontjainak
16lehet.
tanúja
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– Az MR2 felvállalta országos médiumként azt a zenét, amit mi már csak „petőﬁsnek” hívunk: ebbe belefér az elektro- és
a pop műfajain keresztül a rock és határvidékei is. A rádió tevékenysége a koncertező és fesztiválzenekarok számára,
beleértve magunkat is, óriási dolog.
Kialakult egy most felnövő nemzedék,
ami rajtuk keresztül ismeri meg az érdekes és lényeges zenekarokat. Azonban a kereskedelmi rádiók nagyjából
olyanok, mint voltak. De már nem
bosszankodunk, mint tíz évvel ezelőtt
azon, hogy elkészítettünk egy lemezt,
amit nem játszanak. Szerencsére a vidéki rádiók is az MR2-t kezdik alapul venni. Ez szintén sokat lendített a szcénánk
életén. Az ellenben változott – folytatja a
menedzser –, hogy már nem megyünk be
rádiókhoz, hanem e-mailben küldjük el
nekik a dalainkat. Megkeresni, ettől függetlenül, nekünk kell a szakmabelieket,

A kortárs magyar zenéről szóló fórum
az idei KMK egyik legnépszerűbb rendezvénye volt.

de szerencsére kevés ehhez a személyes
ismeretség, szakmailag is le kell tenni valamit az asztalra.

Az új médiatörvény szerint a magyarországi rádiók által sugárzott
zenék minimum 35 százalékának hazai dalnak kell lennie.

A zenekarok és a közösségi oldalak

Magyar zenék a hazai rádiókban

– Mi még abban a romantikus időszak-

A Supernemhez hasonló zenekarok életében az MR2 Petőﬁ Rádió

ban nőttünk fel, amikor volt zenetévé:

hozott változást – Kovács Ákos „Dadan” szerint.

ha 10 évvel ezelőtt fogmosás közben

W W W . U - S Z E G E D . H U
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Eltemették a CD-t, de szót ejtettek a hazai rádiókról és a közösségi oldalakról
is az Országos Közművelődési Konferencián. Az SZTE rendezvényén
találkoztunk Papp Szabolccsal, a Supernem frontemberével; az együttes
menedzserével, Kovács Ákos „Dadannal” és a szegedi Skatch ska-banda
alapító tagjával, Fellner Lászlóval.

T

Ú

„Ennyi zene még soha nem volt a levegőben, mint ma”

R

Supernem és Skatch – hazai
együttesek a médiában

A

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

K

bekapcsoltad, rátaláltál az
új videoklipekre – állapította meg Papp Szabolcs,

U

a Supernem zenekar frontembere. – Mára ez áttevő-

L

dött az internetre, ahol nem
akadok bele bármibe, ezért

T

nehéz mostanában egy produkciót patronálni. Ákost

Ú

viszont vizes ruhával kellett
borogatni, amikor leállt a
zenekar közösségi oldala.

R

Nincs ebben semmi rossz,
csak próbálni kell a magunk

A

javára fordítani és használni
a technikát.
A Skatch zenekarban azonban honlapot sem készített.
– A közösségi oldalakon
keresztül kommunikálunk,
még a plakátjaink is digitáli-

Fotók: Gémes Sándor

Papp Szabolcs, a Supernem énekese (balról)
és Fellner László a szegedi Skatch zenekarból.

sak – vallja Fellner László, a
csapat alapító tagja.

1982–2012”. Paradigmaváltásról van szó. Eddig csupán a zene-

– Fontos kérdés, hogy meddig tolhatják fel

hordozók formátuma cserélődött ki. Most minőségi változás követ-

az ingerküszöbünket – hozta fel Papp Sza-

kezik, hiszen eltűnik ﬁzikailag valami, szerepüket vesztik így azok

bolcs a pergő reklámok példáját, amelyek

a cégek is, amelyek a kiadással és a forgalmazással foglalkoznak.

rövid idő alatt nagy mennyiségű informá-

Átalakul a zenei piac, hiszen a multi kiadók, amik nem ébredtek fel

ciót közvetítenek. – Ha leönteném magam

időben, a ﬁzikai adathordozók megszűnésével lehúzhatják a rolót –

egy kanna benzinnel a Kossuth téren, és

értékelte Kovács Ákos „Dadan” a piac helyzetét.

meg is gyújtanám, az egy napig lenne hír.

Fellner László azonban a vásárlók magatartására is felhívta a ﬁgyel-

Ez torz jelenség; az ember elveszítette az

met: – Jogos az emberek hozzáállása is, hiszen miért vennének meg

irányítást a fölött, meddig mehet el.

egy 6000-7000 forintos CD-t? Ezért nagyon sok zenekar felrakja

A Supernem énekesének azonban van egy

az internetre a hanganyagát, és nem a lemezeladásokból, hanem a

más műfajt képviselő zenekara is. A Soerii

koncertekből fog megélni.

& Poolek szintén a fenti jelenség görbe

– Ennyi zene még soha nem volt a levegőben, mint ma – folytatta ér-

tükre Kovács Ákos „Dadan” szerint. –

velését a Supernem menedzsere. – Jelenleg természetes dolog min-

Nem nagyon lehet már olyat csinálni, ami-

denkinek – és ellene küzdeni értelmetlenné vált –, hogy ingyen van

vel fel lehet hívni a ﬁgyelmet. Az ebben az

a zene. A mai tinédzserek már nem is tudják, mi az a CD, mert nem

együttesben testet öltő trágárság kísérlet

fér bele az iPodba. Azok a hagyományos csatornák, amelyek régen

arra, hogy koncentráltan jelenjen meg a

rendelkezésünkre álltak, már nincsenek, nem lehet tudni, hogyan

kritikánk, ami tudatos.

kellene vinni egy zenekart. Új stratégiát kell kidolgoznunk aszerint,
kit hogyan érhetünk el. Mindez persze olyan zenei termékkel érhető

A CD temetése

el, amely méltó arra, hogy sokak érdeklődését megszerezze.

– Egy rendezvény plakátján a követke-

Kiss Tímea

ző feliratot láttam: „A CD temetése. Élt:
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A

Megkérdeztük a hallgatót

R

Milyen zenét hallgatsz?
Nagy Imre

SZTE BTK, magyar-ﬁlmtörténet
et

SZTE TTIK, földrajz

A rádiókban hazai és külföldi

Nem igazán hallgatok magyar zenét, job-

zenéket egyaránt meghall-

ban kedvelem a külföldi előadókat. Ál-

gatok. Mivel magyar sza-

talában le szoktam tölteni az internetről

kos vagyok, érdekelnek

az engem érdeklő albumokat, nem adok

a megzenésített versek,

ki több ezer forintot ilyesmire. Utoljára

nagyon szeretem őket.

X-faktor-koncerten voltam, azonban Ma-

Legutóbb egy rapalbumot

gyarországon
gy
g kevés az igényes elő-

töltöttem le az internetről

ami nekem is megfelel.
adó, am
A kö
közösségi oldalakon sem

ván én is meghallgattam.

igen követek együtteseige

Általában koncertekre szoktam
am

ket, ha mégis, inkább
ke

járni, azon bensőségesebbek a fesz-

a külföldieket. A leját-

tiváloknál. Legutoljára Koncz Zsuzsa zenei

szómban most is leg-

estjén voltam, de Mistralra is elmennék szívesen.

inkább pop és electro

A Kávészünet együttes oldalát ﬁgyelem legin-

műfajú dalok vannak.

kább a közösségi portálokon, a többit

Pribela Lilla
P

már kevésbé.

SZTE BTK, germanisztika
SZ

Kondász Bence

A

SZTE TTIK, ﬁzika

szakomon

általában

olyan sokat kell olvasnom,

Magyar zenéket jellem-

hogy nem tudok mellette túl

zően a szegedi rádiókon

gyakran zenét hallgatni, pedig nagyon

hallgatok. Általában azért

szeretnék. De ha van rá lehetőségem,

mindenre

va-

napjaink trendjeit ﬁgyelem, illetve egy-

gyok, nincs olyan kiemelt

kíváncsi

egy buli alkalmával az adott hely da-

előadó, aki a kedvencem

lai jutnak el hozzám. Legutóbb

lenne. Nem emlékszem,

kapegy Rihanna-albumot
R

mikor vettem utoljára CD-t,

tam CD-n, otthon viszont

sőt, letölteni sem igen szoktam
m

Republic-korong
Re

szólt.

ilyesmit. Inkább videómegosztó
sztó

Közösségi
K

oldalakon

portálokat látogatok, ott a pop- és

gyerekkorom
g

rockzenékből válogatok. A közösségi lapokon

kedvencét, a Gorillazt

Bárány Attila az, akinek az oldalát ﬁgyelem, de

követem,

nagy

egyébként

zenei interjúkat már nem olvasok. Viszont nem

meghallgatom az ilyen

vagyok nagy bulizós, így inkább koncerteket láto-

ffelületeken megjelenő

gatok, hogy elmegyek-e egy a fesztiválra, az már a

dalokat, én is meg szokd
tam őket osztani. Szege-

társaságtól is függ.

den vvoltam már zenei fesztiválon, ami nagyon tetszett,
Körös-torokra is szeretnék
jövőre a Körö
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elmenni.
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a testvéremnek, amit nyil-

Ú

Demeter Dóra

K

Websorozat szegedi hallgatóktól
Tévés hívás címmel forgattak sitcomot a lehetőségekről

U
L
T

Szegedi egyetemistákból állt össze a Tévés hívás című websorozat stábja.
A hallgatók a sitcommal egy országos pályázatra jelentkeztek. A munkát a
verseny eredményétől függetlenül folytatják.

Ú
R
A

Filmes technikákkal és műfajokkal kísérle-

várják a nézők észrevételeit munkájukkal kapcsolatban. Hamarosan

tezik Tévés hívás című websorozatában a

a Tévés hívás folytatásáról is lehet szavazni, hiszen a következő ré-

Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak

szek műfajáról a publikum dönthet.

egy csoportja. Annak ellenére, hogy – ed-

A stáb egy téves hívásból indult ki, amely van, akinek lehetőség, s

dig háromrészes – sitcomszériájukat egy

lesz, akinek változást hoz. A websorozat eddig elkészült részei ﬁl-

országos pályázatra készítették, a stáb

mes gegek elegyítésével engednek bepillantást az egyetemisták éle-

szeretné folytatni a közös munkát. Ehhez

tébe olyan szegedi zenekarok dalait is felvonultatva, mint a Sheket

azonban a közönség buzdítására számíta-

vagy a MonaStereo.

nak: kezdeményezésük Facebook-oldalán

Így készült a Tévés hívás
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– A biciklis póló nem agresszív

O

Fiatalos zene szól a szegedi Vajda utcai sportpályáról szombat délelőttönként.
Ilyenkor itt kergetik ugyanis a labdát a Bike Polo Szeged kerékpárosai.

R

N

„Jobb, mintha egyedül futnál”

E

Biciklis póló Szegeden, a Vajda utcai
házak közt

R

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

mondja Varró Katalin, a Szegedi
Tudományegyetem francia szakon végzős hallgatója, aki tavaly
nyáron, egy ﬁlmvetítés kapcsán
szeretett bele a játékba. – Egykét védőfelszerelés azért nem
árt – teszi hozzá mosolyogva.
És hogy mi kell ahhoz, hogy
valaki

elkezdjen

kerékpáros

pólózni? Kata szerint a kerékpározás szeretete mellett bátorság. Ugyanis nem szabad
utcában.
a
d
aj
V
a
ek
zn
féltenie sem önmagát, sem a
tszer tréninge
ok hetente ké
ós
ól
p
is
kl
ci
biciklijét a sérülésektől. Ezenkívül sok moA szegedi bi
soly és persze csokoládé, amelyből több
tábla is elfogy egy edzés alkalmával. Ha
Bár újszerűnek tűnik és hazánkban kevéssé ismert még a kerékpáros

ez megvan, irány a Vajda utcai sportpálya!

póló, eredete száz évvel ezelőttre vezethető vissza. Az 1908-as lon-

Wallner Júlia

doni olimpián bemutatkozó sport volt az akkor még (a lovaspólóhoz
hasonlóan) füves pályán űzött játék. Az aszfaltozott terepen játszott
változat az 1980-as évektől terjedt el Európában, a ’90-es évektől
pedig nemzetközi bajnokságokat is rendeznek, az idei Európa-baj-

Ebben a sportágban tilos a félelem!

nokság Párizsban lesz. Magyarországon 2007-ben alakult meg az
első csapat Budapesten, majd Debrecenben és Szegeden is összeállt
néhány, a kerékpáros sportot kedvelő ﬁatal.
A szegediek szinte eggyé válnak a biciklijükkel, hisz még a lábukat
sem teszik le, hetente kétszer edzenek. Ahogy nézem őket, a pörgés, vidámság és egymás heccelése mellett a kisebb-nagyobb esések, ütközések is igen gyakoriak.
– Nagyon agresszív vagy! Mire jó ez? Ez így nem játék! – mondja
az egyik csapat tagja a másiknak. És valóban: ezek a ﬁatalok elsősorban játéknak, szórakozásnak tekintik ezt a sportot, nem proﬁ
versengésnek.
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K

sport, sokkal inkább ügyességi –

T

Az Egyetem Arca és a
szépség titka

A
L

Az arc szépsége és a kisugárzás számít a
Legyél Te az Egyetem arca! versenyen. Most
Mihályi Vanda lett a legszebb a zsűri szerint.

L
Ó

Mihályi

Vanda,

az

gatója, Dusha Béla fotóművész és Finta

Gyula

Gábor, a Szegedi Kortárs Balett tagja

Pedagógusképző Kar

ítélkezett. Az Egyetem Arcának Mihályi

sajtótechnikus hallga-

Vandát választották, a képzeletbeli do-

tója egy évig viselheti

bogó második fokára Torbey Nancy, az

a

kulturá-

Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója

rendezvényeken

állhatott, harmadik helyezett a szintén

SZTE

Z
Ó

lis

Juhász

koronát,

az

ÁJTK-s Benkő Regina lett. Mellettük több

egyetemet. Elődeit is

különdíjas vehetett át ajándékcsomagot

képviseli

majd

kérdeztük a szépség
Mihályi Vanda egy teljes éven át
viselheti a koronát. tudományáról.
„Kell egy szépség-

és virágcsokrot.
„Szeretnék minden elvárásnak eleget
tenni, a legjobb formámat hozni” – vá-

verseny, ahol nincs bikinis felvonulás, ahol olyan lányok is elindul-

laszolta Mihályi Vanda a kérdésre, hogy

hatnak, akiknek nincs nagy önbizalmuk. Kell egy szépségverseny,

milyen lesz a 2012-es év Egyetem Arca.

ahol az arc számít” – foglalta össze Butora Sára szervező – nem

Több értékes ajándékkal jutalmazták

mellesleg a 2007-es Egyetem Arca – a verseny egyik alapelvét. Per-

az első helyezettet, egyebek mellett

sze a bájos arc önmagában nem elég – állapíthattuk meg a tizedik

portfóliófotózással, stíluskommunikátor-

Legyél Te az Egyetem arca! Hökkentő-szépségversenyen. Huszon-

képzéssel és tánckurzussal is.

két szép hallgatólány vonult fel a JATE
Klub színpadán. Ők már az elődöntőn
bemutatkozással, beszélgetéssel bizonyíthatták: alkalmasak egy éven át
képviselni az egyetemet.
„Nagyon különböző pontszámok születnek egy-egy lány esetében, hiszen
mindenkinek más a szép” – összegzi
tapasztalatait Butora Sára. A szép arcú
lányok is előbb utcai ruhában, majd
alkalmi öltözetben mutatták meg magukat. A szépségkirálynő-jelöltekről
– többek között – Galambos Gábor,
az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, Véha Antal, az SZTE
Mérnöki Kar dékánja, Pálﬁ György, az
SZTE nemzetközi és közkapcsolati igaz-

A királynő és udvarhölgyei, Torbey Nancy (balra) és Benkő Regina (jobbra).
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Fotók: Gémes Sándor

A bájos arc önmagában nem elég a sikerhez,
a legjobbaknak kiváló kommunikációs készséggel is rendelkezniük kell.

Az igaz nyereményt az egy év alatt kötött új ismeretségek és a

gólyatáborokban, az SZTE Kulturális Iro-

verseny alatt szerzett barátok jelentik, nem az értékes ajándékok

da eseményein, kari bálokon, és ezekhez

– vélik a korábbi Egyetem Arcai. A szépség titkairól szóló versenyre

hasonló alkalmakkor kell megjelennie és

jelentkezés feltétele, hogy a győztes vállalja a szereplést, a koro-

nyilatkoznia az Egyetem Arcának.

nával járó kötelezettségeket és megfelelő kommunikációs készség-

Borbola Terézia

gel rendelkezzen. A Hökkentő hallgatói magazin rendezvényein,

Mi lett velük?

Butora Sára
– Egyetem Arca 2007

Krix Anett
– Egyetem Arca 2008

Varga Regina
– Egyetem Arca 2009

„Szívesen emlékszem arra az évre, pörgős volt, sok helyre kellett mennem.
Akik akkor ismertek meg, nagyon sokan
kedvet kaptak a versenyhez. Azóta én
szervezem a rendezvényt.”
Butora Sára a Legyél Te az Egyetem
Arca! szervezője, a TiszapART és a HökW W W . U - S Z E G E D . H U
kentő TV munkatársa.

„Próbálja meg minden részében élvezni
ezt az egy évet, építsen olyan kapcsolatokat, amelyek később gyümölcsözőek lehetnek számára!” – tanácsolja az
Egyetem Arcának.
Krix Anett Siófokon él, a szállodaiparban
dolgozik.

„Jó érzés volt, hogy magabiztosan helyt
tudtam állni… A lányokkal a döntőből
azóta is tartjuk a kapcsolatot.”
Varga Regina nemzetközi tanulmányok
szakon diplomázott, bár 2010-ben megnyerte a „Szépek szépe” versenyt is,
többször nem tervezi, hogy szépségversenyen indul.
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Ügyintézés
Személyesen az
SZTE Karrier Irodában
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel./fax: 62/546775, 62/546680
info@sztealmamater.hu
www.sztealmamater.hu

CSATLAKOZZ!
SZTE Alma Mater - A szegedi diplomások közössége.
WWW.SZTEALMAMATER.HU
Te mindig SZTE-s leszel!
Csatlakozz Te is, hogy
- megmaradjanak a SZTE- n megszokott belépési
kedvezményeid (Egyetemi Könyvtár ingyenes
olvasójegy, JATE Klub),
- könnyebben megtaláljanak az évfolyamtársaid,
- folyamatosan információt kapj az egyetem
eseményeiről emailban és a honlapon,
- sport és családi eseményeken vehess részt,
- szakmai eseményekről tájékoztatást kaphass,
- internetes nyereményjátékokon partnereink
ajándékait nyerhesd,
- az Ajándékboltban, Jegyzetboltban
kedvezményesen vásárolhass.

Keress bennünket a Facebook-on és az Iwiwen is!
Kapcsolat: info@sztealmamater.hu

Honlapunkon programajánlók, hírek,
nyereményjátékok várják az érdeklődőket!

