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Szabó Gábor 
a Szegedi Tudományegyetem rektora

A  Szegedi Tudományegyetem missziója, hogy nemzetközi szinten is valódi kutatóegyetemmé váljon. 
Klebelsbergi örökség ez. Az egykori kultuszminiszter, gróf Klebelsberg Kunó elévülhetetlen érdeme a 
szegedi felsőoktatás infrastruktúrájának létrehozása, amely megalapozta, hogy a nagy múltú kolozsvári 
egyetem méltó otthonra lelt Szegeden, és a „Tisza-parti Göttinga” a tudományos élet jelentős képviselője. 
Kutatóegyetem pedig elképzelhetetlen tehetséges hallgatók, és a fiatalok fejlődését támogató tehetség-
gondozás nélkül. 

Sokrétű feladat hárul a szegedi universitasra. Ezt az egyetem egykori rektora, a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albert úgy fogalmazta meg, hogy „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”, nevelni 
a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”, és a haza részére olyan diplomások kibo-
csátása, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”. De Szent-Györgyi Alberttel együtt hangsúlyozom: 
„a mi egyetemünknek van még egy fontos hivatása is! Hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja 
legyen!” E kihívásnak megfelelően tartom fontosnak, hogy az egyetemi tehetséggondozó programokat 
összefogó SZTE Tehetségpont és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács – főként Kiválósági lista program-
ján keresztül – azokat a hallgatókat is megcélozza, akik a sportban vagy a művészetben tehetségesek. 

Az interdiszciplinaritás a Szegedi Tudományegyetem egyik előnye. Ez azt jelenti, hogy ha van egy prob-
léma, intézményünkben nagyon hamar meg lehet találni azt a kollégát, aki azzal foglalkozik. Ugyanakkor 
a tehetséges hallgatók is sokoldalú lehetőséget kapnak itt talentumaik kibontására és kamatoztatására. 
A tehetség egyik jellemzője az ötletesség, az innovatív gondolkodás. Az SZTE karaihoz kötődő, valamint 
az összegyetemi tehetséggondozás fontos szerepet tölt be az innovatív kutatások fenntartásában. Azzal, 
hogy a kiemelkedő képességű hallgatókat elismerjük és támogatjuk, nemcsak rájuk, hanem a tudományra 
is ráirányítjuk a közfigyelmet. Ezt a célt szolgálja ez a szegedi egyetem tehetségeit bemutató magazinunk 
is, melyet forgassanak, olvassanak haszonnal! 

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035  
„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” 

REkTORI köSZönTő
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A 2008-ban megalakult SZTE Tehetség-
pont célja a Szegedi Tudományegyete-

men működő tehetséggondozó programok 
összefogása, a tehetséges hallgatók felku-
tatása és támogatása. 
A Csermely Péter biokémikus professzor által 
vezetett Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezde-
ményezésére kialakult, ma már több mint 450 
tehetségpontot tömörítő országos, sőt határon 
is átnyúló hálózat tagjaként az SZTE Tehetség-
pont számos anyagi és más lehetősé-
get tud adni a hallgatóknak. A 
szervezet által összefogott 
ösztöndíjak és alapít-
ványok között talál-
juk a Pro Talentis 
U n i v e r s i t a t i s 
Alapítványt is, 
amely célzato-
san igyekszik 
megsokszo-
rozni a szer-
vezet forrá-
sait.
A 2006-ban 
m e g a l a k u l t 
Szegedi Tehet-
séggondozó Tanács 
a legfőbb döntéshozó 
szerv, amely irányelve-
ket, célokat fogalmaz meg, 
a Tehetségpont pedig végrehajtja 
azokat. A tanács elnöke Badó Attila jogászpro-
fesszor, tagjai között találjuk Telegdy Gergelyt, 
Lékó Péter nemzetközi sakknagymestert, Ba-
logh Elemér alkotmánybírót, Hatvani László 
professzort, Szalay István főiskolai tanárt, egy-
kori polgármestert, Sófi Józsefet, az SZTE Sófi 
József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány lét-
rehozóját és Járai Zsigmondot, a Magyar Nem-
zeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökét, ko-
rábbi jegybankelnököt.

A Tehetségpont 2011. októberében elindította 
a sztehetseg.hu interaktív honlapot, ezen ke-
resztül nyújthatnak be pályázatokat a tagok. 
Új tehetséggondozó rendszere, az évente kiírt 
Kiválósági lista keretében külön rangsorban 
értékelik az alap- és mester-, illetve osztatlan 
képzés hallgatóit, a sportolókat és művésze-
ket, valamint a doktoranduszokat. A hallgatói 
teljesítmények függvényében bronz-, ezüst- és 
aranyfokozatú tagság érhető el. Az egyes szin-

tekhez megfelelő kedvezmények is társulnak, 
az ingyenes vagy kedvezményes 

színház-, sport-, vagy például 
az aranyfokozatúaknak 

járó JATE Klub-bér-
letektől a Tehetség-

pont-könyvtáron 
át az olyan szol-
g á l t a t á s o k i g , 
mint a men-
torálás vagy a 
banki tanács-
adás. A rend-
szer célja egy 

motiváló rang-
sor kialakítása 

a hallgatóknak, a 
kedvezmények arra 

ösztönzik a tagokat, 
hogy minél jobb teljesít-

ményekkel minél magasabb 
fokozatot érjenek el. A Tehetség-

pont szeretné, ha a távolabbi jövőben a végző-
sök a Kiválósági listán elfoglalt helyük alapján 
előnyt élveznének a munkaerőpiacon. Először 
2012. április 27-én osztottak Talent-ösztön-
díjakat a Szegedi Tehetséggondozó Tanács, 
Szeged Megyei Jogú Város, az SZTE Dokto-
ri Intézet, a Pro Talentis Alapítvány, az SZTE 
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, 
SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága, 
továbbá cégek támogatása alapján.

SZTEhETSég: „Egy POnT nEkEd…”
A tehetséggondozás szegedi útja

SZTE Tehetségpont
szolgáltatásai

SZTE TEHETSÉGPONT Iroda
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel.: (06 62) 544 696

www.SZTEhetseg.hu

www.facebook.com/
szte.tehetsegpont

info@sztehetseg.hu
www.sztehetseg.hu

Pályázati és ösztöndíj-lehetőségek,
Komplex kompetenciafejlesztő képzések,
Intenzív egy- és kétnapos tréningek,
SZTE Talent Ösztöndíjak,
SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista és 
kedvezményrendszer,
Vállalati ösztöndíj-program,
Tanácsadás, mentorálás.

SZTEhetség könyvtár, 
jegyzettámogatás,

Tudományos eredmények, kutatások 
disszeminációját elősegítő 

rendezvények szervezése és 
lebonyolítása,

Szakmai események megvalósítása,
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Közel négyszáz pályázat érke-
zett az idei Kiválósági listára és 
Talent-ösztöndíjra, a Szegedi Te-

hetséggondozó Tanács április 10-én hozta 
meg döntését a 2013-as díjazottakról. 

Badó Attila professzor, a tes-
tület elnöke elmondta, a me-
zőny a tavalyihoz hasonlóan 
erős volt, és a pontozásban 
történt változások csak látszó-
lag szűkítették a legtehetsége-
sebbek körét, hiszen keveseb-
ben szereztek aranyfokozatot 
a különböző kategóriákban. A 
pályázók között sokan voltak 
olyanok, akik már korábban 
valamilyen fokozatot szerez-
tek, és olyanok is, akik az idén 
előre tudtak lépni. 

„Összességében elégedettek lehetünk, és büsz-
kék a 25 arany-, 37 ezüst- és 74 bronzfokozatú 
tehetségre” – összegzett a professzor. 

Csökkenő állami, egyetemi, növekvő vállalati, 
alapítványi támogatás – ez a tendencia az elő-
ző évhez képest. „A vállalatok kezdik felismer-
ni a tehetséggondozásban rejlő lehetőséget és 
a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. A 
pénzügyi nehézségek ellenére egyre több cég 
dönt úgy, hogy támogatást ad a tehetséges hall-
gatóknak” – magyarázta Badó Attila. Hangsú-
lyozta: a Tehetségpont egyre több hallgatót, 
egyetemi oktatót, külső szakembert kíván a 
tehetséggondozás ügye iránt elkötelezetté ten-
ni, ami a feladatok megosztását, és egy hatéko-
nyabb munkavégzést tesz lehetővé. Emellett 
az objektivitás érdekében folyamatosan bőví-
tik azok körét, akik a pályázatok elbírálásában 

részt vesznek. A legutóbbi tanácsülésen je-
lenlévők számát ugyancsak növelte az, hogy a 
szervezet jelentősebb támogatói is meghívást 
kaptak, hogy személyesen győződjenek meg 
arról, a támogatások jó helyre kerülnek – tette 

hozzá.
Tavaly óta tagja a tanácsnak Járai Zsigmond, 
aki mindent megtesz azért, hogy segítse a mun-
kát, és személyesen is részt vesz a cégek meg-
keresésében – folytatta Badó Attila. Hozzáfűz-
te: a tanács többi tagja is aktív, és mindenkinek 
megvan a maga szerepe, feladata. Természetes, 
hogy aki jelentősebb vállalati kapcsolatokkal 
rendelkezik, az többet tehet a pénzügyi forrá-
sok előteremtése érdekében. „Úgy látom, hogy 
egy működő rendszer alapjai megteremtőd-
tek, aminek folyamatos finomhangolására van 
szükség. A visszajelzések nagyon jók, és a Ki-
válósági listát szeretnénk jelenlegi formájában 
megőrizni, fejleszteni. A források előteremté-
se jelenti a legnehezebb feladatot, és ezen a té-
ren kívánunk tanulni, fejlődni, hiszen ez is egy 
speciális szaktudást igényel. Szerencsére van 
kitől tanulni” – így a tanács elnöke.

MEgSZüLETETT 
a 2013-as kIváLóSágI LISTA
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SZTE TALEnT kIváLóSágI LISTA 2013

Alap-, mester- és osztatlan képzés 
kategória: 

Aranyfokozatú: 3
Ezüstfokozat: 15

Bronz: 50

PhD-képzés kategória:
Aranyfokozatú: 13
Ezüstfokozat: 12

Bronz: 17

Művész kategória:
Aranyfokozatú: 3
Ezüstfokozat: 3

Bronz: 1

Sportoló kategória:
Aranyfokozatú: 6
Ezüstfokozat: 7

Bronz: 6

A Kiválósági lista aranyfokozatú tagjai:
Alap-, mester- és osztatlan képzés 
kategória:
Mátyus Ákos - Baranyai Tamás - Szabó 
Renáta

PhD-kategória:
Csendes Zita - Sipiczki Mónika - Auer Ádám
Arany Eszter - Walter Fruzsina - Hevesi 
Andrea - Bakos Eszter - Fiser Béla - Szalai 
Anikó - Hulmán-Knipl Diána - Nagy Gábor
Sárközy Márta Julianna - Kmetykó Ákos

Művész kategória:
Lázár Bence András - Kovács Viktória  - Hartl 
Bence 

Sportoló kategória:
Kovács Eszter - Gémes Alexa Anett - Köteles 
Mária - Vida György - Gémes Ivett Vivien - 
Czavalinga Dóra Ágnes 

Az Év Tehetsége: Mátyus Ákos
Az Év Doktorandusza: Csendes Zita

Pro Talentis Díj (Év Oktatója): Pap Gyula 
egyetemi tanár és Fülöpné Homoki-Nagy 
Mária egyetemi tanár 

Szent-Györgyi Albert-ösztöndíj: Baranyai 
Tamás, Arany Eszter

SZTE Egyetemi Sajtóért Pro Talentis 
Ösztöndíj nyertese: Kiss Tímea

További, 2013-as pályázatok:
– Esélyegyenlőségi Talent Pályázatok
– SZTE Talent Publikációs támogatás

2013 Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj-
program keretében kiosztott díjak:
– SZTE–Printker Vállalati Ösztöndíj
– Pro Talentis Sole Mizo Talent Ösztöndíj
– SZTE–Egis Vállalati Ösztöndíj
– Pro Talentis Contitech Ösztöndíj
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Szegeden nyitották meg az XXXI. Or-
szágos Tudományos Diákköri Konfe-

rencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi 
Szekcióját március 25-én, mely egyben – 
első szekcióként – a konferencia országos 
megnyitója is volt. A Szegedi Tudomány-
egyetem idén négy szekciót bonyolított le, 
a jogi mellett a biológiai, orvos- és egész-
ségtudományi, valamint testnevelés- és 
sporttudományi dolgozatokat adták elő a 
Tisza-parti városban.

„Sok helyen jártam a világon, de sehol nem lát-
tam a Tudományos Diákköri Konferenciához 
hasonlót. Unikum ez, melyre méltán lehetünk 
büszkék” – mondta Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora a jogi szekció nyi-
tóünnepségén. Klinghammer István, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért 
felelős államtitkára a magyar egyetemek páz-
mányi örökségéről beszélt, ezek a korszerűség, 
a nyitottság, az értékőrzés, a minőség és a tu-
dás. A tudás az egyetlen olyan erőforrás, amely 
használatával folyamatosan nő, kimeríthetet-
len – hangsúlyozta az államtitkár. Szendrő Pé-
ter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
elnöke elmondta, idén 13 ezer dolgozatból vá-
lasztották ki azt a 5 ezret, amely az országos 
megmérettetésen a 16 szekció 400 tagozatán 
szerepelhet. Kiemelte, a felsőoktatás jeleske-

dik a kiválóságok 
k i n e ve l é s é b e n , 
mindenütt van-
nak tehetséges 
diákok és őket 
patronáló taná-
rok – ez a kör az, 
amelyik felemel-
heti az országot 
– összegzett az 

OTDT elnöke.
A március 27-ig tartó állam- és jogtudományi 
szekcióra határon innen és túlról 14 felsőokta-
tási intézményből 520 hallgató és 330 oktató 
érkezett. A szekcióba 311 hallgató 299 dolgoza-
tot nevezett, melyek 34 tagozatban versenyez-
tek. A legtöbb díjat (33) a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem résztvevői vihették 
haza. Az élvonalban végzett a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (27 díj), a Szegedi Tudo-
mányegyetem (26), a Pécsi Tudományegyetem 
(25). Az ünnepség végén Szabó Imre, az SZTE 
ÁJTK dékánja, a szekció elnöke a következő 
konferencia rendezési jogának jelképes stafé-
tabotját átadta a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Közigazgatás-tudományi Kara számára. 
Részletes eredmények a szekció honlapján: 
http://otdk2013-szte-ajtk.net.

OTdk-cSúcSfORgALOM SZEgEdEn
Az SZTE 2013 tavaszán négy szekcióban adott otthont 

a legrangosabb magyar tudományos diákseregszemlének
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Orvosi szekció Nobel-díjas vendéggel
Minden idők legnagyobb létszámú konferen-
ciája volt az idei. Létszámát tekintve felért egy 
európai tudóskonferenciával, elismerésem a 
szervezőknek” – fogalmazott Mátyus László, 
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Bi-
zottságának elnöke. Az április 2. és 5. között le-
zajlott Orvos- és Egészségtudományi Szekció 
legtöbb díját a budapesti Semmelweis Egye-
tem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói 
vehették át. A szekcióra több mint 700 részt-
vevő regisztrált és tizenkét intézmény kép-
viseltette magát, 180 bíráló 66 tagozaton 459 
előadást hallgatott meg a két nap alatt. Két év 
múlva a Semmelweis Egyetem rendezi az or-
vos- és egészségtudományi OTDK-t. Az ese-
mény díszvendége Bert Sakmann Nobel-díjas 
német fiziológus volt, akit lenyűgözött a tudo-
mányos diákköri mozgalom, sehol a világon 
nem hallott még ilyenről. A szekció nyitónap-
ján bejelentették: megalakult a Szegedi Or-
vosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány. 
Varró András kuratóriumi elnök elárulta, cél-
juk, hogy minden évben egy konferenciára No-
bel-díjas kutatókat hozzanak Szegedre, illetve 
a helyi orvosbiológiai kutatások, majd más tu-
dományterületek feltételrendszerét kívánják 
javítani ösztöndíjak, kutatói és egyéb díjak ala-
pításával. Már életre hívták a Szent-Györgyi 
Talentum Díjat, melyet 500 ezer forint támo-
gatással minden esztendőben az a 35 éven aluli 
kutató nyerhet el, akinek publikációja a legna-
gyobb tudományos visszhanggal járt. Elsőként 
Papp Balázs, a Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont kutatója vehette át az elismerést. Rész-
letes eredmények a szekció honlapján: http://
www3.szote.u-szeged.hu/otdk.

Biológiából is jó 
volt Szeged
Április 2. és 4. kö-
zött zajlott a Biológi-
ai Szekció, ahol 235 
hallgató, 217 pálya-
munkával szerepelt. 
A megmérettetésen 
17 magyar (a legtöbb 
hallgató a négy tudo-
mányegyetemről) és 
három határontúli fel-
sőoktatási intézmény 
képviseltette magát. 

A 18 tudományterület induló hallgató 26 ta-
gozatban adott elő. A legtöbb, összesen 35 dí-
jat az ELTE vitte el, de a legtöbb helyezettet 
(26) Szeged adta (32 díjazott). Két év múlva a 
Pécsi Tudományegyetem rendezi a Biológia 
OTDK-t. Részletek a szekció honlapján: http://
expbio.bio.u-szeged.hu/otdkxxxi/index.html

Szeged tarolt a Testnevelés- és 
Sporttudományi Szekcióban
Április 4. és 6. között rendezték az OTDK Test-
nevelés- és Sporttudományi Szekcióját, 14 
intézményből 112 hallgató 92 pályamunkát 
mutatott be. Tíz tagozaton versengtek a hall-
gatók. Öt kategóriában a házigazda SZTE Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar diákjai bizo-
nyultak a legjobbnak, négyben adott győztest a 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Kara, egyben pedig a Pécsi Tudo-
mányegyetem Természettudományi Kara. Ez 
utóbbi intézmény lesz egyébként a 2015-ös 
Testnevelés- és Sporttudományi Szekció házi-
gazdája. Részletek a szekció honlapján: http://
ww2.jgypk.u-szeged.hu/otdk.tesi.

Forrás: www.u-szeged.hu
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Míg Németországban már külön szakem-
berek, osztályok foglalkoznak velük, Ma-
gyarországon egyelőre kevesebb figyelmet 
kapnak a pszichoszomatikus betegségek. 
Olyan kórképekről van szó, melyeknél a tes-
ti tünetekért, elváltozásokért a lelki okok is 
felelőssé tehetők. Ifj. Kálmán János, a Pszi-
chiátriai Klinika doktorandusza, a 2012-es 
Év Tehetsége ilyenekkel foglalkozik. 

Kálmán János egy nemzetközi pályázat révén 
Oxfordban töltötte a pszichiátriagyakorlatot, 
itt volt először alkalma pszichoszomatikus be-
tegségekkel is foglalkozni, majd Németország-
ban egy pszichoszomatikus osztályon önkén-
teskedett. 

A testi tünet mögött
„A szomatikus osztályra kerülő betegek je-
lentős százaléka nem csak testi, hanem lelki 
eredetű problémákkal is küzd, és ezekkel is 
foglalkozni kell, hiszen sokszor az ilyen jellegű 

panaszok húzódhatnak meg a testi tünetek mö-
gött” – magyarázta a doktorandusz. Ezért egy-
részt nagyon fontos lenne minél alaposabban 
feltérképezni a különféle testi betegségek lelki 
hátterét, megismerni, hogy milyen kapcsolat 
van gondolataink, érzelmeink és szervezetünk 
működése között, másrészt lényeges lenne a 
betegeket ilyen szemlélettel vizsgálni, kezelni. 
Így a „szomatikus” kezelések hatékonyságát 
növelhetnénk, és azt is megelőzhetnénk, hogy 
a betegek, a sokszor megmagyarázhatatlan pa-
naszaik miatt osztályról osztályra vándorol-
janak, ami felemészti türelmüket, idejüket és 
hátráltatja a gyógyulásukat. János jelenleg azt 
vizsgálja Janka Zoltán (SZTE ÁOK) és Rihmer 
Zoltán (SOTE) professzorok témavezetésével, 
hogy a stressz és a különféle, az egyes embe-
rekre jellemző, gondolkodásunkat, viselkedé-
sünket nagyban meghatározó pszichológiai 
tényezők, úgy mint a személyiségjegyek vagy a 
megküzdési módok, hogyan befolyásolják testi 
betegségek (például a pikkelysömör) kialaku-
lását és lefolyását.

Ha a patkány stresszes
János doktori tanulmányai előtt az SZTE 
Pszichiátriai Klinikájának Alzheimer-kórral, 
illetve genetikai vizsgálatokkal foglalkozó ku-
tatásaiban is részt vett diákkörös hallgatóként 
édesapja, Kálmán János egyetemi tanár és Pá-
káski Magdolna tudományos főmunkatárs té-
mavezetésével. „Az Alzheimer-kórnak nincs 
igazán jól működő állatmodellje, mert alapve-
tően humán betegségről van szó, ezért transz-
genikus állatokkal dolgoznak a kutatók, vagyis 
emberi géneket ültetnek be a kísérleti állatok-
ba. Így modellezhető a betegség kialakulása” – 
avatott be Kálmán János. Viszont igen drágák 
ezek az állatok, ezért más utat kerestek a sze-

A LéLEk TERhE A TESTEn 
PSZIChoSZoMATIkuS bETEgSégEkET kuTAT A 2012-ES éV TEhETSégE
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gedi kutatók. Mivel a stressz az Alzheimer-kór 
megjelenésének egyik fontos rizikótényezője, 
ezért azt kezdték vizsgálni, hogy a környezeti 
stresszorok (például az állandó környezetvál-
tozás – szociális stressz, a szabad mozgásban, 
táplálkozásban való akadályoztatás – immobi-
lizációs stressz) milyen molekuláris változá-
sokat okoznak a patkányok agyában, és azok 
hogyan modellezik a betegségre jellemző el-
téréseket. Azt találták, hogy bizonyos, az Alz-
heimer-kórral kapcsolatba hozható gének és 
fehérjék kifejeződése stressz hatására a beteg-
ségben megfigyelt módon változik – ez pedig 
molekuláris szinten magyarázhatja a stressz 
és az Alzheimer-kór kapcsolatát. 

Gyógyítani szeretne
János az orvosi karon az utolsó, gyakorlati évet 
tapasztalatszerzésre szánta, így jutott el Győr, 
Bécs, Oxford és Villingen-Schwenningen kór-
házaiba. Bár sokat és sokfele járt külföldön, 
jövőjét hosszútávon itthon képzeli el. A dok-
torandusz ígéretes tehetség a kutatásban, de a 
praxis is vonzza. „Elsősorban azért választot-
tam az orvosi egyetemet, hogy gyógyíthassak. 
Nagyon fontosnak tartom a betegekkel való 
kapcsolatot, a lelki problémáikról való beszél-
getést, mert hiszem, hogy ez utat mutat testi 
betegségeikhez is” – összegzett Kálmán János. 

„Szegedi témavezetőm, 
Janka Zoltán professzor 
úr a kutatásnál szabad 
kezet ad, kevéssé irányít, 
inkább tanácsaival, ötle-
teivel terelget, így önálló 
és kritikus gondolkodás-
ra sarkall. Ezzel már ed-
dig is rengeteget alakított 
hozzáállásomon és gon-
dolkodásomon, és biztos 
vagyok benne, hogy sokat 
segít abban is, hogy ké-
sőbb – bárhol helyezked-
jek is el – mind orvosként, 
mind kutatóként megáll-
jam majd a helyem” – fo-
galmazott a doktoran-
dusz.

A 2012-es Év Tehetsége 
azt is elmondta, vélemé-
nye szerint egészséges 

versenyt jelent a Tehetségpont Kiválósági lis-
tája, így van lehetőségük összemérni magukat 
más karok, más évfolyamok hallgatóival is, lát-
ják azt, hol tartanak, és példákat is találhatnak. 
„Van ugyanis, aki máshogy és másban ügyes, és 
ez motivációt és ötleteket is adhat, hogy mit le-
hetne jobban csinálni, illetve együttműködési 
lehetőségeket is felvet” – így Kálmán János. 

Névjegy
Kálmán János (1987) Szegeden született, a közép-
iskolát a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban vé-
gezte, 2006-ban érettségizett. 2006 és 2010 között 
angol-magyar orvosi szakfordító- és tolmácskép-
zést is végzett. 2012-ben szerzett orvosi diplomát 
az SZTE ÁOK-n. Kétszeres városi, kétszeres Köz-
társasági Ösztöndíjas, kétszer nyerte el a Sófi-ala-
pítvány fődíját (2011, 2012), valamint 2012-ban az 
Év Tehetsége Díj nyertese, az SZTE Tehetségpont 
Kiválósági listájának aranyfokozatú tagja.

tamop_sztehetseg_magazin_1.sz_final_cmyk.indd   11 2013.04.16.   3:58:40



12

önáLLó éS MInéL SZOkATLAnAbb 
gOndOLATOk kELLEnEk

hAllgATóInAk nobEl-DíjESélyES TéMákAT IS Ajánl jAnkA ProfESSZor

Janka Zoltán, az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára vallja, „tűzcsiholóként” kell a 
témavezetőnek bábáskodnia tanítványai, munkatársai felett.

Az SZTE Tehetségpont „központi” 
ösztöndíjakat kínál a tehetségek-

nek, de az igazi kiválasztás a tanszé-
keken, kutatócsoportokban történik. 
Utóbbit mennyire érzi sikeresnek? 
Természetesen értékelendőek az egyetemi 
központi kezdeményezések, az elején talán 
elég, később viszont már nem. A tanszékek, 
kutatócsoportok a számukra kapott kutatási 
pályázati lehetőségeken belül szintén kezdet-
ben tudják a kibontakozó tehetséget támo-
gatni, a fejlődésük egy érettebb fázisában már 
nem annyira. Mikor nem? Ha a fiatal elindult 
volna egy ígéretes új kutatási irányba, ehhez 
már nem tud országos/nemzetközi támogatást 
kapni, illetve csak nagyon keveseknek adatik 
meg. Többször voltam tanúja ennek a helyzet-
nek, ez bizony elveszi a kedvét a fiatalnak, vagy 
ha annyira elszánt, elindul külországba. 

12 PhD-fokozatot szerzett hallgatónak, 
kutatónak volt témavezetője, a hallga-
tóktól összesen 14 alkalommal kapott 
oktatói díjat. Témavezetőként milyen 
elveket követ?
Az oktatásban a legfontosabbnak az érdek-
lődés felkeltését érzem. A tantermi előadá-
saim közepette is gyakorta utalok rá, hogy 
Szent-Györgyi Albert egyetemén vagyunk, és 
a hírnév kötelez, tehát meg-megjelölöm azt a 
témát, amit akár a Nobel-díj eléréséig is lehet-
ne vinni, mert van ilyen a szakmánkban szép 
számmal. Fontos azonban, hogy a hallgatónak 
motivációja legyen – mindenre, így a tanulásra 
is. A motivációt alapvetően háromféle módon 
lehet eléri: (1) amikor a tanár kényszeríti (ez 
nem szerencsés), (2) amikor mézesmadzaggal 
a téma felé csalogatja, és (3) amikor a hallgató 

azt saját belső indíttatásából is érzi. Nos, el-
mondhatom, hogy a hallgatóim zöme igen ha-
mar a 3. kategóriába jött fel, és a tanárnak már 
könnyű helyzete volt. Azt várom el tőlük, hogy 
önálló – esetleg minél szokatlanabb – gondola-
taik legyenek és fegyelmezetten, pontosan dol-
gozzanak.

Önnek ki volt a tanári példaképe?
Elsős egyetemista koromban Csillik Bertalan 
professzor − aki egyébként kiváló előadáso-
kat tartott − odavett az intézetébe, később az 
Ideg-Elmeklinikán Latzkovits László a kuta-
tási laboratóriumban foglalkozott sokat velem, 
majd az SZBK-ban Joó Ferenc, őket tudnám a 
teljesség igénye nélkül felidézni.

Hogyan alakult ifj. Kálmán Jánossal a 
témavezetői kapcsolata?
Könnyű helyzetben vagyok, hamar feljött az 
említett 3. kategóriába – ebben az inspiráló 
otthoni légkör is segíthette –, tehát önálló el-
képzelései vannak, motivált és szorgosan dol-
gozik. Korához képest pedig egészen széles 
nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik.

János most a pszichoszomatikus beteg-
ségekkel foglalkozik, lehetnek e téren 
„meglepetések”?
A pszichoszomatikus gondolkodás nem isme-
retlen egyetemünkön, hiszen a belgyógyász 
Hetényi professzor is ezt vallotta. A beteg em-
ber biopszichoszomatikus egységben történő 
szemlélete alapvető kellene hogy legyen min-
den medicinális területen. Ami felfedezésre 
vár, az a bizonyos „kuplung”, ami átkapcsolja 
a lelki folyamatokat testi tünetekbe, itt azért 
várhatóak meglepetések. 
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Hallottam egy előadását a művészetek 
és a lelki folyamatok kapcsolatáról. Le-
het például a zene segítségével gyógyí-
tani, vagy nem a zene a lényeg, hanem a 
pozitív inger?
A „művészlelkek” érzékenyebbek, kevéssé ki-
egyensúlyozottak, ennek biológiai alapja is 
van. Enélkül viszont nem lennének képesek 
a különleges látásmódra és a csodálatos al-
kotások létrehozására, amivel gazdagítják az 
emberiséget. A zene is ide tartozik és valóban 
úgy lehet felfogni, mint pozitív inger, hiszen 
nagyon sokan nem a zenében, hanem másban 
találják meg lelki megnyugvásukat, kikapcso-
lódásukat, vagy éppen bizsergetően kellemes 
izgalmukat – ez is nagyon 
értékes. Az arra rezonáló 
egyénekben szerintem le-
het zenével gyógyítani, sőt 
továbbmegyek, zenével a 
gyermeki agy és idegrend-
szer fejlődését, finom hu-
zalozását lehet befolyásol-
ni. 

Több kutatási irány 
folyik a klinikáján, az 
egyik a lelki betegségek 
biomarkereinek vizsgá-
lata, benne a genetiká-
val. Miért találja érde-
kesnek ezt a területet?
A pszichiátria felfogásom 
szerint a klinikai idegtudo-
mány része – nem minden-
ki osztja ezt a nézetet –, és 
mint ilyen, jobban támasz-
kodhatna a modern vizsgá-
lómódszerekre. Igaz, ennek 
anyagi korlátai is vannak, 
a finanszírozás szűkössé-
ge. A pszichiátria biológiai 
alapjairól 30 éve már hogy 
könyvet írtunk, hazánkban 
az első ilyet. A pszichiátria 
bár sokat fejlődött a kog-
nitív pszichológia, a mo-
lekuláris biológia és az élő 
emberben végezhető képal-
kotó eljárásoknak köszön-

hetően, még mindig nem tart ott, hogy egzakt 
tudományterületnek tartsák. Ezen kellene ja-
vítani, ezen fáradozom és a fiatal, kezdetben 
hallgatóimat, később esetleg munkatársaimat 
is erre próbálom ösztönözni, inspirálni, mint-
egy Ady szavaival élve „tűzcsiholóként”. Zárás-
ként álljon itt egy saját  limerick:

A műhöz kell egyfajta kevertség:
Elszántság, szaktudás és tehetség.

Csiholni a tüzet!
Ezt írja a füzet,

Tűz nélkül bármit várni nevetség.
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A nAnOTEchnOLógIA vARáZSA
hASZnoS fEjlESZTéSEkkEl foglAlkoZnA A 2012-ES éV DokTorAnDuSZA

Németh Zoltán, az SZTE TTIK Al-
kalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszék doktorjelöltjének kutatásai 
a szén nanocsövek tökéletesítésére 
irányulnak. A fiatal kutató munkáját 
az SZTE Tehetségpont 2012-ben az Év 
Doktorandusza díjjal ismerte el.

A „nano-” mint mértékegység-előtag az alap-
egység egymilliárdomod, azaz 10-9 részét jelen-
ti. „Számomra a nanotechnológia varázsát 
az adja, hogy az anyagok ebben a mérettar-
tományban sokszor jelentősen vagy teljesen 
másképp viselkednek, mint a makro- vagy a 
mikroszkopikus tartományban” – mondta el a 

doktorandusz. A szénnek mint kémiai elemnek 
1985-ig két allotróp módosulatát ismertük, 
a gyémántot és a grafitot. A fullerének felfe-
dezésével ez a szám háromra bővült, ennek 
a családnak pedig a gyakorlati alkalmazások 
szempontjából a legfontosabb tagjai a szén 
nanocsövek. 

Kisebb méret, jobb tulajdonság
A szén nanocsöveknek két nagy csoportja is-
meretes, az egyfalúak és a többfalúak, melyek 
egymásból származtathatóak – magyarázta 
tovább Németh Zoltán. Szerkezetüket úgy a 
legegyszerűbb elképzelni, mint egy grafitsík 
feltekerésével kapott csövet. Közös tulaj-
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donságuk, hogy rendkívüli fizikai paraméter-
ekkel rendelkeznek (erősek, könnyűek, el-
lenállóak stb.). A fiatal kutató arról is beszélt, 
az anyagokkal szemben támasztott igényeket 
gyakran nem lehet egyetlen anyagfajtával 
(fémmel, kerámiával, polimerrel) kielégíteni, 
hanem különféle anyagok társítása szükség-
es. Ezeket közös néven kompozitnak hívjuk. 
A nanokompozitokban legalább az egyik kom-
ponens mérete minimum egy dimenzióban 
nanoméretű (10-9 m). A méretek csökkenése 
ez esetben az egyes tulajdonságok javulását 
vagy újfajta tulajdonság kombinációkat ered-
ményezhet. A nanocsövek és más anyagokkal 
alkotott kompozitjaik felhasználhatók a nano-
elektronika, kémiai szenzorok, lítiumion-ak-
kumulátorok, hidrogéntárolás, illetve a foto- és 
heterogén katalízis területén – sorolta Németh 
Zoltán. 

A sportszerektől a 
napenergia-hasznosításig
„Saját kutatásaink egyik fő irányvonala, hogy 
a többfalú szén nanocsövek felületén külön-
böző szervetlen fém-oxid rétegeket alakítsunk 
ki, elősegítve ezzel a további felhasználásukat, 
mint például a különböző műanyagokba, úgy-
nevezett polimer mátrixokba való bekeverést. 
A mátrix mindig az adott kompozit fő anyagát 
jelenti, amibe az előállított terméket kever-
jük. Ennek eredményeként olyan összetett 
(kompozit) anyagok állíthatóak elő, amelyek 
rendkívüli mechanikai tulajdonságokkal ren-
delkeznek – erősek, viszont rendkívül könny-
űek –, így ígéretes jelöltek akár a szénszálak 
helyettesítésére különböző sportszerek (For-
ma 1, sporthorgászat, vitorlázás stb.), vagy a 
közlekedési eszközök (repülő- és autóipar) 
gyártásánál” – fejtegette a doktorandusz. Egy 
másik, sokat ígérő felhasználási terület a nap-
energia hasznosítása. 

A titán-dioxid (TiO2) széles körben alkalm-
azott fotokatalizátor, ami azt jelenti, hogy 
a napfény segítségével képes szerves szen-
nyező anyagok lebontására. „Kutatásaink 
során a szén nanocsövek felületén alakítunk 
ki különböző homogenitású TiO2-rétegeket, 
illetve nanorészecskéket. A folyamatban a 
nanocsöveknek a szerves szennyező anyagok 

megkötésében van fontos szerepe. Jelentősége, 
hogy energia-befektetés nélkül, a napfény fel-
használásával történik a szennyező anyagok 
eltávolítása” – tudtuk meg Németh Zoltántól.

Nanojátszótér
Zoli korábban a kémia mellett a biológia 
szerelmese volt, de gimnázium végén a vegyész 
szak mellett döntött. „2007-ben kezdtem 
Hernádi Klára csoportjában dolgozni, aki-
nek szakmailag és emberileg is nagyon sokat 
köszönhetek, ez a sikeres együttműködés a 
mai napig töretlen” – mesélte a doktorjelölt. A 
kutatást időnként „nanojátszótérnek” tekinti, 
melyen minden nap magában tartogat vala-
mi új felfedezést. Rövid távú célja egy anyag-
erős doktori értekezés megírása, hosszú távon 
pedig modern, korszerű és a későbbiekben, 
a mindennapi életben is visszaköszönő fe-
jlesztésekkel szeretne foglalkozni itthon és 
külföldön egyaránt. 

Névjegy
Németh Zoltán (1983) Hódmezővásárhelyen 
született, 2002-ben érettségizett a Bethlen Gá-
bor Református Gimnáziumban, 2008-ban ve-
gyész diplomát szerzett a Szegedi Tudomány-
egyetemen. Doktori képzése alatt az elmúlt 
három évben 11 nemzetközi konferencián vett 
részt. Eddigi eredményeiből tizenhét nemzet-
közi és egy magyar szaklapban megjelent publi-
káció született. Jelenleg predoktori státuszban 
dolgozik az Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszéken. PhD-képzése alatt kétszer töltött 
hathetes szakmai gyakorlatot Svájcban és Fran-
ciaországban. 2012-ben az SZTE Tehetségpont 
Kiválósági listájának aranyfokozatú tagja, az Év 
Doktorandusza, a Pro Talentis Universitatis Ala-
pítvány Kuratóriumi díjasa. 

              „hatalmas örömet és 
megtiszteltetést jelentett 
számomra az év doktorandusza 
cím, ezen túlmenően pedig 
megerősítést és megnyugvást 
is, hogy az út, amin kutatásaink 
során járunk aktuális, korszerű, 
és érdemes ezen tovább haladni.”
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TOvábbI áTüTő EREdMényEkET hOZhAT 
A nAnOTEchnOLógIA

A TTIk DékánjA TEhETSégről éS InnoVáCIóról 

Motiváltság, önálló munka, céltudatosság és szorgalom – Hernádi Klára, az Alkalmazott és Környezeti Kémiai 
Tanszék egyetemi tanára, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja szerint ezek a jellemzői egy 

ideális fiatal kutatónak.

A Természettudományi és 
Informatikai Kar a nagy hallgatói 
létszámmal működő fakultások közé 
tartozik, hogyan tud eredményesen 
működni a „tömegképzésben” a 
tehetséggondozás?

A ’90-es években ugrásszerűen megnőtt 
a karra felvehető hallgatói létszám, így 
a közel változatlan számú tehetséges 
hallgató mellett sokan voltak/vannak 
olyanok, akiknek küzdeni kell csupán a 
bentmaradásért is. Ezzel párhuzamosan 
szinte minden tanszékcsoportunk elindított 
valamilyen tehetséggondozást, hogy a 
kiemelkedő képességű hallgatóknak ne 
kelljen „egy helyben toporogni” a lassabban 
haladó társaik miatt. Az egyéni foglalkozások 
(szakdolgozat, diplomamunka készítése) 
során mindig személyes kapcsolat alakul 
ki a diák és a témavezető között, 
azt megelőzően pedig a TDK nyújt 
keretet arra, hogy a legaktívabbak már 
tanulmányaik elején bekapcsolódjanak 
a tudományos kutatásba. Ugyanakkor 
az nem igaz, hogy kevesebb lenne a jó 
képességű hallgató. Sajnos az lehet, 
hogy fényesebb karrier reményében 
nem feltétlenül természettudományi, 
informatikai vagy műszaki irányban 
tanulnak tovább, annak ellenére, 
hogy a diplomáinkkal nagyon jók az 
elhelyezkedési lehetőségek. 

Ha a pénzzel nem, akkor milyen 
perspektívák „ígéretével” lehet 
ma egy jó képességű hallgatót a 
kutatói pálya irányába vonzani?

A kíváncsiság alapvető emberi tulajdonság, 
amit egy érdekes témával nem túl nehéz 
szakmai elhivatottsággá alakítani. És ugyan 
a kutatói pálya sehol sincs túlságosan 
agyonfizetve, a vele járó szabadság és 
munkalehetőség a világ számos (vonzónak 
tűnő) pontján a fiatalok számára rendkívül 
csábító.

Tavaly a Tehetségpont Év 
Doktorandusza díját tanítványa, 
Németh Zoltán kapta meg – gondolom, 
ez nem volt meglepetés.
Zoli 2006 őszén szegődött a tanszékhez, 
amikor a projektmunkáját készítette. Ebből 
az anyagból később TDK-dolgozat is készült, 
majd doktori tanulmányokat kezdett. Úgy 
gondolom, „ideális” doktorandusz volt: 
motivált, önálló, céltudatos és szorgalmas. 
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Rövid időn belül értékes kapcsolatot 
alakított ki mind a csoporton belül, mind 
más egységekben dolgozó kollegákkal. 
Ez is hozzásegítette ahhoz, hogy 
együttműködésben sok területen ért el szép 
eredményeket.

Fektetnek-e hangsúlyt arra, hogy a 
tudományos menedzselés praktikáit 
is továbbadják a fiataloknak?
A menedzsment tényleg nagyon fontos, 
enélkül nem lehetne pályázati forrásokhoz, 
újabb bel- és külföldi kapcsolatokhoz 
hozzájutni. Zoli az önmenedzselés 
szempontjából is kiemelkedő, a csoport 
fiatalabb tagjai sokat tanulhattak tőle. 
Általánosságban a mai fiatalok sokkal 
fogékonyabbak az ilyen szemléletű 
gondolkodásra. Ezt tanulni inkább az 
idősebb korosztályoknak kell(ene).

Zolival a szén nanocsöves 
kutatásokról beszélgettünk. Ön miért 
tartja fontosnak ezt vizsgálni?
Több paraméter befolyásolja azt, hogy 
éppen mivel foglalkozunk. Fontos 
szempont, hogy lehessen hozzá forrást 
találni. Sokszor gyakorlati megfontolások 
irányítanak: mi az, ami hasznosítható elem 
lehet a kutatásból. Vagy éppen a partner 
eszköztára/műszerparkja fogja orientálni 
a vizsgálatokat, sőt, a korábbi években még 
olyan szempontokat is szem előtt kellett 
tartani, hogy például külföldről hazatérve, 
itthon milyen infrastrukturális háttér van 
a tervezett munkához. A szén nanocsövek 
kompozit anyagainak számos alkalmazási 
lehetősége van, így mindenképpen további 
fejlesztésre alkalmas irány.

Mit gondol a nanotechnológia 
egészségügyi kockázatairól?
A részecskék méretének csökkentésével, 
a felület növelésével minőségileg új 
tulajdonságok megjelenése várható – épp 
ez a nanotechnológiai alkalmazások egyik 
alapja. Teljesen jogos a felvetés, hogy 
akkor in vivo körülmények között ezek a 
paraméterek milyen hatást fognak kiváltani. 
Jóllehet, nem szabad elbagatellizálni a 

kérdést, de célszerű itt is az arany középutat 
választani. A fölösleges pánikkeltés nem 
indokolt, hiszen jelentős, és egyre növekvő 
számú publikáció foglalkozik a kérdéssel. 
Mi magunk is foglalkozunk a témával, 
és vizsgáljuk, hogy a szén nanocsövek 
toxicitása és mobilitása hogyan csökken 
azáltal, ha szervetlen réteget alakítunk ki a 
felületükön.

Nyilván nehéz jósolni, de vajon az 
elkövetkezendő egy évtizedben melyek 
lesznek a természettudományon belül 
a leginnovatívabb területek?
A tudománynak mindig is voltak „forró” 
területei, melyeket azután rövid időn 
belül el is kezdtek alkalmazni. Ilyen 
forradalmi terület napjainkban például 
az anyagtudomány számos területe, és 
várhatóan még az elkövetkező években 
is szolgál majd átütő új eredményekkel 
a nanotechnológia. Ez azonban sokszor 
nem látható előre, egy-egy új felfedezéshez 
kötődik. Az elmúlt évtizedben például 
a grafén berobbanása a tudományos 
köztudatba számos kutatási területet 
átformált, és remélhetőleg a nem túl 
távoli jövőben akár hétköznapi használati 
tárgyainkat is forradalmasítja.
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(TERMéSZET)TUdOMányOS TéMákRóL A 
köZéRThETőSég könTöSébEn

Szalai Tamás, az SZTE TTIK közkapcsolati titkárának írása

Az SZTE TTIK számos munkatársa vállal – a 
szakmai kutató- és oktatómunkán túl – kisebb-
nagyobb rendszerességgel szerepet különböző 
tudománynépszerűsítő tevékenységekben. 
Kollégáink rendszeres szereplői egyetemi, 
illetve más intézmények által szervezett 
előadássorozatoknak; 2011-ben az “Energia” 
témakörében kari szinten is rendeztünk 
szabadegyetemi előadásokat, s tervezünk 
további, hasonló programokat is. Időszakos 
eseményekhez – így például 2005-ben a 
Fizika, 2009-ben a Csillagászat, 2011-ben 
a Kémia Nemzetközi Évéhez, vagy a tavalyi 
Szent-Györgyi emlékévhez –  kötődően végzett 
tevékenységeink mellett évek óta nagy sikerrel 
zajló programok (Kutatók Éjszakája, Fizika 
Napja, Bolyai Tavasz, Karácsonyi Kísérletek 
stb.) során évente több ezer embert szólítunk 
meg; s természetesen nem feledkezhetünk 
meg az ismeretterjesztés további, a TTIK-
hoz kötődő bástyáiról (Egyetemi Füvészkert, 
Szegedi Csillagvizsgáló) sem.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük 
a természettudományok népszerűbbé tételét 
a fiatalok körében. A középiskolások számára 
– tanáraikkal szorosan együttműködve – a 

Tudományos (különösen matematikai, mű-
szaki vagy természettudományos témakö-
rökbe tartozó) kérdésekről a nagyközönség 
számára is megfogható módon beszélni, írni 
külön tudomány, külön szakma – mondhat-
nánk úgy is, művészet. Az ismeretterjesztés 
szerepe ugyanakkor kölcsönösen fontos: 
a tudományos élet képviselői fogódzókat 
nyújthatnak embertársaiknak dinamikusan 
változó világunkban, egyúttal elősegíthetik 
saját tudományterületük nagyobb mértékű 
társadalmi elfogadását és támogatását is.

nyílt napok és tanulmányi versenyek mellett 
rendhagyó tanórákat, nyári táborokat és 
egyetemi laborlátogatásokat is szervezünk, 
míg az SZTE más karainak hallgatói speciális 
kurzusok résztvevőiként kerülhetnek közelebb 
a természettudományokhoz. Örömteli, 
hogy az egyre jobban kiteljesedő egyetemi 
tehetséggondozás révén karunk sokra hivatott 
hallgatói és kutatásaik is időről-időre a 
középpontba kerülhetnek.
A XXI. századdal az ismeretterjesztés terén 
is igyekszünk lépést tartani, folyamatosan 
fejlesztve megjelenési lehetőségeinket a 
médiában és a virtuális közösségi terekben. 
S bár a napi hírözönbe tudományos témákkal 
bekerülni nem egyszerű, minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy a szakmai 
hitelesség és a közérthetőség keskeny 
határmezsgyéjén egyensúlyozva folyamatosan 
tájékoztathassuk a szélesebb rétegeket is 
munkánk gyümölcseiről.
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MIndEn váROS SZERETné 
MEgTARTAnI TEhETSégEIT

Szeged város önkormányzata mindig is ki-
emelt figyelmet fordított a tehetséggondo-
zásra, az SZTE Tehetségpont számos ösz-
töndíjprogramjához nyújtanak támogatást. 
Solymos László alpolgármesterrel a tu-
dásba fektetett tőkéről és perspektívákról 
is beszélgettünk. 

A város is aktív szerepet vállalt abban, 
hogy az egyetemen létrejöjjön a Szegedi 
Tehetséggondozó Tanács. Mi motiválta a 
létrehozását?

A legkozmikusabb magyar tehetség, Bartók 
Béla születésnapjára emlékezve a budapesti 

Tehetséges Magyar-
országért Alapítvány 
2006. március 25-ét 
a Tehetség Napjává 
nyilvánította. A hagyo-
mányteremtő kezdemé-
nyezést ezen a napon 
számos közösség (Sze-
geden a Bartók Béla 
Művelődési Központ) 
sok olyan programmal 
ünnepelte, amellyel sa-
ját tehetséggondozását 
erősítette. A fővárosi 
civil szervezet célki-
tűzéseivel egyetértve és 
a helyi program sikerén 
felbuzdulva önkor-
mányzatunk a Szegedi 
Tudományegyetemmel 
közösen kereste annak 
lehetőségét, hogy Szege-
den a tehetséggondozás 
területén együttműköd-
ve hogyan segíthető a 
tehetséges személyek 
értékének megőrzése, 
fejlesztése, megtartása. 
A város és az egyetem 
együttműködése révén 
így jött létre a Szegedi 
Tehetséggondozó Ta-
nács. 
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Előnynek értékeli-e, hogy 2008 óta az 
egyetemen működő tehetséggondozó 
programok immár többségükben egy köz-
ponti egyetemi szervezethez, az SZTE 
Tehetségpont tartoznak?
Szeged és az egyetem neve összeforrt. Sze-
ged nevének említésekor az elsők között jut 
eszünkbe a mi tudásbázisunk, az egyetem. 
Természetes, hogy egy központi intézmény-
hez tartozzon a tehetséggondozás ügye és ezt 
nem zárja ki az a tény sem, hogy az egyetemen 
kívül léteznek még tehetségpontok, melyek a 
saját területükön látják el feladatukat (a Sze-
ged Városi Kollégium, a Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnázium, vagy a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola). Az is fontos, hogy a dönté-
sek és a döntések előkészítése mindig azon a 
szinten történjen meg, mely legközelebb áll az 
érintettekhez, ezért szerencsés, hogy az egye-
tem ellátja a tehetséggondozó programokkal 
kapcsolatos feladatokat, mert az itt dolgozó 
munkatársak látják, hogy hol, mire és mikor 
van a legnagyobb szükség.

Miért éri meg egy önkormányzatnak je-
lentős áldozatokat hozni a tehetsége-
kért?
Közhely, de mégis igaz, hogy az oktatásba, tu-
dásba, tehetségbe fektetett beruházás több-
szörösen megtérül. Különösen fontos ez nap-
jainkban, amikor fiatalok százai az itthon 
megszerzett tudás birtokában, de a romló gaz-
dasági helyzet miatt, a jobb megélhetés remé-
nyében külföldi munkát kénytelenek vállalni. 
Minden – a jövő iránt felelősen gondolkodó 
– önkormányzatnak célja, hogy a települé-
sen tartsa azokat a fiatalokat, akik választott 
szakterületükön sikeresen, eredményesen 
látják el feladatukat.

Mennyire lehet sikeres a tehetségek itt 
tartása?
Szeged szerencsés helyzetben van, nem csak a 
környező kistelepülések lakói számára jelent 
vonzerőt, de sokan – akik esetleg távolabbi te-
lepülésekről érkeztek Szegedre tanulni – any-
nyira megkedvelik ezt az élhető várost, hogy 
az egyetemi tanulmányok befejezése után is 
itt tudják elképzelni jövőjüket. Mégsem dől-

hetünk hátra, hanem lehetőségeink szerint 
törekednünk kell minden területen a legte-
hetségesebbek, a legsikeresebbek megtartá-
sára. 

Van-e a városok közt konkurenciája Sze-
gednek, olyan települések, amelyek el-
csábítják Szegedről az itt végzett emi-
nens hallgatókat?
Szeged földrajzi elhelyezkedéséből – és itt ne 
feledkezzünk meg arról, hogy városunk jelen-
tős vonzóerő a határontúli fiatalok számára 
–, nagyvárosi státuszából adódóan kevésbé 
érzékelhető a kérdésben említett trend. Talán 
Budapest mint főváros vonzereje említhető 
egyfajta konkurenciaként. Inkább jelentősebb 
kérdés a külföldi elvándorlás problematikája, 
melyet nem kezelhetünk „csupán városi szin-
tű” kérdésként, mert ez társadalmi-gazdasági 
probléma.

Mik a városi támogatások fókuszai?
A tehetség számtalan területen megnyilvá-
nul (tudomány, művészet, sport, szakma). 
Önkormányzatunk valamennyi területet 
fontosnak és támogatandónak tartja. Jelen-
tősnek tartjuk a középiskolások támogatását 
ösztöndíj formájában (Esély a középiskolás 
tehetségnek ösztöndíj pályázat), mely lehető-
séget teremt a könnyebb, zökkenőmentesebb 
átmenetre a középiskolából az egyetemre. 
Ugyanakkor fontos a kiemelkedő tanulmá-
nyi átlagot felmutató, emellett egyéb más te-
rületen is eredményesen teljesítő egyetemi 
hallgatókat, illetve a doktori képzésben részt-
vevőket is patronálni. Értékelni és díjazni 
szükséges azon egyetemi hallgatók teljesít-
ményét is, akik tanulmányaik mellett valami-
lyen élsportban is jeleskednek.

Az ösztöndíjak hasznosulása nehezen 
mérhető konkrétan, de miben vélik felfe-
dezni a fiatalokba fektetett „tőke” meg-
térülését?
Valóban nehezen mérhető a támogatások 
„hasznosulása”, de a Szegedi Tudományegye-
tem helye az egyetemek rangsorában, az itt 
dolgozó, nemzetközileg is elismert tudósok, 
szakemberek munkája önmagáért beszél.
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SOk Még A TEnnIvALó A 
TEhETSéggOndOZáSbAn

Járai Zsigmond, a Magyar nemzeti bank felügyelő bi-
zottságának elnöke, korábbi jegybankelnök, a Szege-
di Tehetséggondozó Tanács tagja szerint a nemzetközi 
agyelszívás (brain drain) ellen azzal lehetne hatni, ha a 
magyar társadalom jobban megbecsülné tehetségeit.

Járai Zsigmond úgy fogalmazott, egy ország és a gazdaság 
jövője attól függ, hogy milyen az oktatás színvonala. 
Magyarországon e tekintetben az elmúlt 80 évben egy 
visszafejlődő tendencia figyelhető meg. „Vannak ugyan 
biztató jelek, de egyelőre még gyerekcipőben jár a 
tehetséggondozás Magyarországon. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy odafigyeljünk a tehetségekre és tegyünk a 
lehetőségeik javításáért. Jó volna, ha egy nap utolérhetnénk 
a skandináv országokat, de ezért még nagyon sokat kell 
tenni” – véli a közgazdász.

„Badó Attila meghívására vállaltam el a Szegedi 
Tehetséggondozó Tanács tagjának megtisztelő szerepét. 
Létezik számomra egy utópisztikus gondolat, melyben 
a gyerekeink, az unokáink egy szebb világban nőnek fel. 
Ennek megvalósulásához pedig nagyban hozzájárul a tehetséges emberek – akik köztünk 
járnak – felkarolása, és a tőlünk telhető legtöbb segítséggel való támogatása. Úgy gondolom, 
hogy a Szegedi Tehetséggondozó Tanács munkatársai rendelkeznek a kellő elhivatottsággal, 
önfeláldozással és segítőkészséggel azért, hogy amit ma Magyarországon lehetséges elérni 
ebben a témában, azt ők elérjék” – összegzett Járai. Arról is beszélt rendkívül motiválónak érzi az 
SZTE Tehetségpont Talent-ösztöndíjait. Kiemelte: itt, az ösztöndíjrendszer szintjén kezdődik 
a társadalom tehetségek iránti erkölcsi megbecsülése. „Nagy élmény és megtiszteltetés volt 
számomra találkozni ennyi tehetséges és küzdeni akaró fiatallal” – fűzte hozzá. 
A banki szakember azt is hangsúlyozta, egy ember életének alakulásában – a szerencse és a 
kitartás mellett – a mentorok hatása kulcsfontosságú. „Én már a kezdetektől fogva szerencsésnek 
érzem magam, hiszen mind a középiskolában, mind pedig a Közgazdasági Egyetemen kiváló 
tanáraim voltak. Közülük is szeretnék kiemelni egyet, Radnóczi Jánost, akinek a mai napig 
nagyon hálás vagyok. Az ő hitének és bizalmának köszönhetően indult el a karrierem az Állami 
Fejlesztési Banknál. Az ilyen ’hátszelet’ azonban ki is kell tudni fogni a vitorlából. Az élethez 
kell egy nagy adag kitartás, szomjazás az új dolgok megismerésére, a tudásra, az élethosszig 
tartó tanulásra. Meg kell tanulni a negatív impulzusokat pozitívvá konvertálni. Azért szeretek 
a Tehetségpont fiataljaival együtt dolgozni, mert minden egyes alkalommal felfedezem bennük 
ezeket a képességeket” – így Járai Zsigmond.
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váLLALkOZókénT gOndOLnI A 
TEhETSégEkRE

Magyarországon nincs még több évtizedes jó 
gyakorlata a szabad vállalkozásoknak, nem 
csoda hát, ha a társadalmi felelősségvállalás 
és benne a tehetséggondozás támogatása a leg-
több esetben utolsó helyre sorolódik. Szeren-
csére van kivétel.

A magyar vállalkozások, cégek adakozási kedve 
alulmarad a nemzetközi átlaghoz képest. „Magyar-
országon a szabad vállalkozásra lényegében szűken 
egy emberöltő óta van lehetőség. Az elsőgenerációs 
vállalkozók igyekeznek a semmiből előteremteni 
a vállalkozáshoz szükséges eszközöket, és egyben 
megalapozni a magánvagyonukat is. A szolidaritás, 
a társadalmi felelősségvállalás sokak számára egyál-
talán nem tartozik a prioritások közé. Mindemellett 
a magyarországi vállalkozásokat sújtja az alacsony 

jövedelemteremtő képesség, a piac szűkössége és a 
túladóztatás is” – mondta el lapunknak Varga Péter, 
a Printker Office Land Zrt. vezérigazgatója. Hozzá-
tette: cégénél a fontossági sorrend a nyereséges, biz-
tonságosan működő vállalkozás, ezután a dolgozók-
nak biztos egzisztencia teremtése és a társadalmi 
felelősségvállalás – ezért segítik az SZTE Tehetség-
pont közreműködésével ösztöndíjjal a jó képességű 
hallgatókat.

A vezérigazgató úgy véli, a külföldi egyetemek kivá-
ló gyakorlatát átvéve a tehetséges hallgatókat már a 
tanulmányaik alatt ajánlani kellene a versenyszférá-
nak, úgy, hogy a hallgatók egyetemi életútjáról, eset-
leges gyakorlatáról részletes információk álljanak 
rendelkezésre. „Nem szabad elfelejteni, hogy a ver-
senyszféra a saját jövedelmét áldozza támogatásra, 
ezért szükséges a megfelelő reklám- és marketingle-
hetőségek felajánlása is” – hangsúlyozta Varga Péter. 
A vezérigazgató a korábbi JATE Állami- és Jogtudo-
mányi Karán végzett, jó tanulmányi eredményeiért 
mindig kapott ösztöndíjat. „Negyedévesként Nép-
köztársasági Ösztöndíjas voltam, ami egy munkás 
havi fizetésével körülbelül egyenlő összeget jelen-
tett. Ez nagyban segített tanulmányaim színvonalas 
elvégzésében” – emlékezett vissza. Több tudomá-
nyos diákkörben is részt vett, hálásan gondol min-
den tanárára, akik segítették szakmai fejlődését, kö-
zülük külön kiemelte Antalffy György, Pólay Elemér, 
Kemenes Béla és Besenyei Lajos professzorokat.
„A tehetségbe való ’befektetés’ természetesen 
megtérül a Printkernél, ha ez jövedelemben nem 
mutatható is ki. Már működtünk együtt az SZTE 
Gazdaságtudományi Karával vevőink elégedettsé-
gének mérésében, ahol a hallgatók nagyon hasznos 
információkat szereztek cégünknek. A tehetséges 
támogatott hallgatókat igyekszünk bevonni cégünk 
életébe. Úgy gondoljuk, később még a Printker mun-
katársi csapatát erősíthetik” – összegzett a vezér-
igazgató.
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gOndOLJOn A TEhETSégEkRE!

Fiatal orvosok, gyógyszerészek, tanárok, 
mérnökök, kutatók, művészek, sportolók 
– a jövő nagy tudósai, lelkiismeretes 
szakemberek – őket támogatja az SZTE 
Tehetségpont. Személyi jövedelemadója 
egy százalékáról való rendelkezéskor 
gondoljon a tehetségekre, kérjük, 
támogassa a Tehetségpontnak forrást 
biztosító Pro Talentis Universitatis 
Alapítványt!

A tehetségek támogatásának céljából többek között a Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és hazai vállalkozások által nyújtott anyagi támogatásból 
több „SZTE Talent” ösztöndíjat hozott létre az alapítvány, melyekre az egyetem összes karának 
legtehetségesebb hallgatói pályázhatnak.

Annak érdekében, hogy továbbra is támogatni tudja a szervezet a tehetséges fiatalokat, az 
alapítvány azt kéri, hogy aki teheti, adója 1 százalékát az egyetemi tehetséggondozás céljait 
támogató Pro Talentis Universitatis Alapítvány számára ajánlja fel. Az 1% felajánlásához 
szükséges nyomtatvány és további tájékoztató információ az SZTE Tehetségpont honlapján 
elérhető:
http://www.sztehetseg.hu/hu/pro_talentis_alapitvany/2013_egy

A kedvezményezett adószáma: 18022067-2-06.
Ezen túl az alapítvány minden további pénzbeli támogatást örömmel vesz (számlaszám: 
11600006-00000000-41821394). Az alapítvány a befolyt támogatások teljes összegét hallgatói 
ösztöndíjakra fordítja. Amennyiben a felajánló hozzájárul, hogy felajánlásáról, pénzbeli 
támogatásáról az SZTE Tehetségpont támogatóként az ösztöndíjak kiosztásánál feltüntesse, ezt 
a szándékát e-mailben jelezheti (info@protalentis.com).
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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