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Veszteséges cégnek is fontos  
a tehetségek támogatása

A társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatják a kiváló egyetemi hallgatókat 
azok a cégek, amelyek megtehetik – véli Badó Attila, a Szegedi Tehetséggondozó 

Tanács elnöke.

Háttérből

Miért érdemes a tehetséggondozásba pénzt és ener-
giát fektetni? – kérdeztük Badó Attilától, a Szegedi 
Tehetséggondozó Tanács elnökétől, az SZTE Tehet-
ségpont vezetőjétől.

– Amennyiben a támogatók oldaláról közelítem 
meg a kérdést, akkor ez kicsit olyan, mint bármilyen 
üzleti befektetés. A tehetséggondozásnál is alapos 
elemzésre, válogatásra kerül sor, néhány esetben még 
valamilyen „üzleti terv” is készülhet, majd a támogató 
kíváncsian várja, hogy a befektetésnek sok év múlva 
lesz-e valamilyen eredménye. A különbség az, hogy 
itt a haszon csak nagyon áttételesen jelenthet anyagi 
megtérülést annak, aki a tehetséggondozásba pénzt 
vagy energiát fektet. Sokkal inkább tartozik mindez a 
társadalmi felelősségvállalás területére. Azok a cégek, 
intézmények, akik fantáziát látnak a tehetséges hall-
gatók támogatásában, általában nem azért teszik ezt, 
mert ettől valamilyen gyors megtérülést várnának. 
Még azt sem lehet mondani, hogy az ebből származó 
nyilvánosság miatt segítenének. Általában az vezeti 
őket, hogy fontosnak tartják ezt a tevékenységet, és 
inkább erre adnak az ilyen jellegű célokat szolgáló 
keretből, mint bármi másra – fogalmazott Badó Attila.

– Alapvetően jók a tapasztalataink. Nagyon kevés 
visszautasításban volt részünk, bár ehhez az is hoz-
zátartozik, hogy a cégekkel folytatott tárgyalásokat 
alaposan előkészítjük – mondja, amikor a támogatási 
kedvről kérdezzük. – Szeberényi Klára kollégám az, 
aki általában felveszi a kapcsolatot a támogatókkal, és 
neki a legritkább esetben mondanak nemet. Aki nemet 
mond, az is többnyire úgy teszi, hogy támogatást ígér, 
amennyiben a válságból kilábal a cége. Ugyanakkor 
arra is volt példa, hogy az egyik nagy szegedi cég vezér-
igazgatója azt mondta, veszteségesek ugyan, de erre 
akkor is áldoznak, mert a fiatal tehetségek támogatása 
jelenti a jövő reményét számukra is.

Összehasonlító jogtant oktat

Badó Attila korábban dékánhelyettes volt a jogi karon, 
majd az SZTE rektorhelyetteseként dolgozott. Jelen-
leg az SZTE Tehetségpontot és az Összehasonlító Jogi 
Intézetet vezeti. Összehasonlító jogtant, illetve a kül-
földi hallgatóknak összehasonlító alkotmányjogot 

tanít. Az Intézet nem-
rég ünnepelte 10 éves 
fennállását, és egy 
nemzetközi konfe-
rencián mutatták 
be eddigi oktatási és 
kutatási tevékenysé-
güket. 

26 hallgató kapott 
ösztöndíjat

Az SZTE Tehetség-
pont a Nemzeti Tehet-
ségprogram támoga-
tásával meghirdetett 
egy ösztöndíj lehetősé-
get alapvetően olyan 
kiemelkedő képességű 
hallgatóknak, akik 
kötődnek a gazdasági 
vagy jogi képzések-
hez. Néhányan más 
területről is pályáztak, például a természettudományi 
és a pedagógusképző karról. – Az elbírálásnál a Kiváló-
sági Lista szempontrendszerét is érvényesítettük, ezért 
sokan ismét ösztöndíjat vehetnek át azok közül, akiket 
nemrég jutalmaztunk – mondta a nyári átadón Badó 
Attila, a Tehetségpont vezetője az MTA SZAB Székház-
ban. Összesen 69 pályázat érkezett be az egyetemről, a 
pályázók közül 26 diákot részesítettek egyszeri, maxi-
mum 200 ezer forintos ösztöndíjban. A pályázatok elbí-
rálását az SZTE Gazdaságtudományi Kar, valamint 
az Állam- és Jogtudományi Kar közösen bonyolította 
le. Szabó Gábor, az SZTE rektora a díjátadás előtt úgy 
fogalmazott, amellett, hogy egy egyetemnek tisztességes 
oktatást kell adnia mindenkinek, aki tanulni akar, leg-
alább ugyanilyen fontos, hogy a tehetségek kibontakoz-
hassanak. Nekik és a hallgatótársaiknak is így a legjobb, 
hiszen a tehetséges hallgatók inspirálják a többieket. 

Badó Attilával a Délmagyarország napilap 2014. június 
17-i számában beszélgetett Vida-Szűcs Imre.

Badó Attila, a Szegedi  
Tehetséggondozó Tanács elnöke
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Fürdőfejlesztésre alapozott település
fejlődés társadalmigazdasági hatásai

Bevezetés
A turizmusnak számos hatása megfigyelhető egy adott 
településen, ezek közül főként a pozitív hatásokat szem 
előtt tartva sokan a település fejlődésének egyik kitö-
rési pontját látják benne (Mező F. – Kovács T. 2010; 
Ramukumba, T. et al. 2012). A turizmuson belül is az 
egészségturizmus kiemelten hangsúlyos Magyarorszá-
gon, hiszen ez a turisztikai termék termálvízadottsá-
gunkra épül, mely világviszonylatban is jelentős (Bender 
T. 2005; Kruppa G. 2005). Mivel az egészségturizmusra 
kedvező hatással vannak a nemzetközi trendek, vagyis 
az idősek növekvő részvétele, az egészségtudatosság, a 
nyugodtabb kikapcsolódás igénye, valamint az egész-
ségturizmus megoldás lehet – a szektorban általános 
problémának tekinthető – szezonalitásra és rövid tar-
tózkodási időre is, ezért több turizmus-, illetve terület-
fejlesztési dokumentum prioritásként kezeli (Budai Z. 
2001; Mester T. 2003; García-Altés, A. 2005; Aubert A. – 
Berki M. 2007). Az ezredfordulótól mind országos mind 
regionális szinten számos fejlesztési stratégia született 
ennek ösztönzése érdekében. Ezzel robbanásszerűen 
nőtt meg az egészségturizmusban résztvevők számára 
elérhető szolgáltatások mennyisége és minősége, sőt ez 
a folyamat mind a mai napig tart. De hogyan tudnak sike-
resek lenni ezek a fürdők? Mi jelenthet kitörési pontot 
számukra, hogyan tűnhetnek ki a többiek közül? Hogyan 
hatottak a fejlesztések az adott település fejlődésére és a 
településen élők életére? Pozitívan vagy negatívan ítélik 
meg a helyi lakosok a turizmus fellendülését?

A kutatás háttere
Az egészségturizmus – mint Magyarország egyik leg-
jelentősebb turisztikai ágazata – hazánkban népszerű 
kutatási területnek számít, így egyre nehezebb még fel-
táratlan kérdésekkel foglalkozni. Több tanulmány szü-
letett a versenyképességhez kapcsolódóan, többségük 
összehasonlító vagy helyzetelemző módszert alkalmaz. 
Például Szűcs M. (2005) a gyulai és Bad Tatzmannsdorf-i 
fürdőket, Molnár Cs. et al. (2009) Hajdúszoboszló, 

Mezőkövesd és Orosháza fürdőit hasonlította össze. 
Mező F. – Kovács T. (2010) az Észak-Alföld, Palyusik 
M.-né (2003) a Dél-Alföld helyzetelemzésével ad képet 
a régió egészségturisztikai versenyképességéről. Ter-
mészetesen a fürdőfejlesztések hatását is többen vizs-
gálták már, voltak, akik kifejezetten a gazdasági hatását 
(Mundruczó Gy.-né – Szennyessy J. 2005; Lamperth 
J. 2011), voltak, akik a társadalomra (életminőségre) 
gyakorolt hatását (Michalkó G. et al.   2010; Michalkó 
G. – Rátz T. 2011; Michalkó G. et al. 2012). Akad persze 
olyan kutató is, aki az egészségturisztikai fejlesztések 
társadalmi és gazdasági hatásaival egyaránt foglalko-
zott (Molnár Cs. 2010). A szakirodalmak tanulmányo-
zásából azonban az tapasztalható, hogy több a leíró, 
tényközlő tanulmány, és kevesebb a feltáró, magyarázó, 
komplex vizsgálat, melynek szakirodalmát kutatásom 
során célom szélesíteni. A fürdőfejlesztésekkel kapcso-
latban inkább gazdasági hatásokat vizsgáltak, a fejlesz-
tések helyi társadalmi hatásainak vizsgálata kevéssé 
feltárt. A szakirodalmak áttekintése és elemzése után 
kutatásom egyik fő kérdéseként azt fogalmaztam meg, 
hogy a fürdőfejlesztések hatására milyen változások 
következtek be a település, illetve a településen élők 
életében? A hatások intenzitása, mérhetősége azonban 
nagyban függ a fogadóterület aktuális életciklus-szaka-
szától, illetve az ott bekövetkező változások dinamiz-
musától. Elsőként Butler (1980) állapította meg, hogy a 
turisztikai desztinációk hasonló életciklust futnak be, 
mint a legtöbb termék vagy szolgáltatás. Butler szerint 
hat jellegzetes fejlődési szakasz van: felfedezés, bekap-
csolódás, fejlődés, konszolidáció, stagnálás és végül az 
utolsó szakasz, ahonnan ha sikerült a területnek meg-
újulni, akkor kisebb volumennel, de kezdődik az egész 
ciklus elölről, ha nem sikerül, akkor pedig a hanyatlás 
következik. Az egyes szakaszokat jellemezte is, ezt per-
sze azóta többen (pl. Getz, D. 1992, Hovinen, G. R. 2002) 
vitatták és fejlesztették tovább (pl. nem mindegy, hogy 
milyen terméket kínál az adott desztináció), de abban 
egyetért a szakirodalom, hogy kiindulópontnak meg-
felelően alkalmazható modell, én is ebből indultam ki, 

Index

A turizmus gazdasági szerepének felértékelődésével minden térség számára egyre 
sürgetőbbé válnak az ilyen irányú fejlesztések. A pályázati lehetőségeket és a 

termálvízadottságot kihasználva robbanásszerűen nőtt a fürdőfejlesztések száma 
Magyarországon az utóbbi évtizedben. Szerencsére a nemzetközi turisztikai trendek-
nek köszönhetően nem csak a kínálat, hanem a kereslet is dinamikus fejlődést muta-
tott. De vajon hogyan boldogulnak ezek a fürdővárosok? Milyen hatásai vannak, ha egy 
település fürdődesztinációvá válik?
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s hogy átfogó képet kapjak, olyan fürdővárosokat pró-
báltam a kutatásba bevonni, melyek az életciklus külön-
böző szakaszaiban helyezkednek el.

A kutatás célja
Kutatásom során arra törekszem, hogy a statisztikai 
adatok elemzése mellett az egyéni vélemények, a társa-
dalmi szempontok alapján is feltárjam a turizmusfej-
lesztés (ezen belül a fürdőfejlesztések) hatásait. Ehhez 
először azt kell megvizsgálni, hogy az adott desztináció 
éppen mely életciklus szakaszban van, hiszen annak 
függvényében változik a településen bekövetkező hatá-
sok intenzitása és milyensége. Az életciklus szakasz 
megállapítása fejlesztési szempontból is fontos lehet, 
hiszen a desztináció-fejlesztésért felelősek számára a 
különféle fejlesztési tervek kidolgozásában iránymu-
tató jelentősége van (Jancsik A. 2011). Emellett célom 
egy jól alkalmazható módszer kidolgozása, amely alap-
ján a fejlesztések óta bekövetkezett változások össze-
hasonlíthatók az egyes településeken, s a hatások ezek 
alapján körülírhatók. Konkrét esettanulmányokon 
keresztül megvizsgálom, hogy a fejlesztések milyen 
pozitív és negatív hatásokkal lehetnek a település gaz-
daságára, társadalmára, szül-e konfliktusokat a helyiek 
között. Választ keresek arra a kérdésre is, hogy az esetta-
nulmányokban vizsgált településeken kik a vesztesei és 
kik a győztesei annak, hogy a turizmus fellendült. Célom 
feltárni, hogy milyen tényezők határozzák meg a fejlesz-
tések sikerességét, a bekövetkező hatások intenzitását. 

Alkalmazott módszerek
A kutatás egyik nehézségét az adja, hogy települési szin-
ten megjelenő hatások vizsgálatára kevés a „jól bevált 
módszer”, nincs igazán olyan modell, amely minden 
esetben célravezető és jól alkalmazható megoldást nyúj-
tana. Ez egyrészt abból adódik, hogy a legtöbb esetben 
kevés és nehezen elérhetőek az adatok, mivel csak az 
utolsó évtizedekben vált ilyen jelentőssé és jelentősé-
gűvé a turizmus. Másrészt, ha történik adatgyűjtés, sok 
esetben az adatokat akkor is bizalmasan kezelik, és nem 
teszik publikussá az üzleti érdekek miatt. Probléma 
az is, hogy sok a becsült, kevésbé hiteles adat. Mégis a 
turizmusfejlesztés hatásának vizsgálata során talán 
a legnehezebben leküzdhető – vagy nem is leküzdhető 
– akadály az, hogy kiszűrjük, hogy mik egyértelműen a 
turizmus fejlesztésének hatásai, hiszen a multiplikáció 
miatt ezek tovagyűrűznek, térben és időben eltérően 
jelennek meg. Ezért problematikus a turizmus hatását 
helyi szinten vizsgálni, sőt szinte lehetetlen azt mérni. 
Az említett mérési nehézségek miatt célszerű minél 
komplexebb vizsgálatot alkalmazni, így összetettebb 
képet kaphatunk a bekövetkezett változásokról és pon-
tosabb becslést adhatunk a turizmus hatásaira. Kutatá-
som során primer és szekunder, kvalitatív és kvantitatív 
adatokra egyaránt támaszkodom. 

A kutatás hátterét megalapozó szakirodalmak átta-
nulmányozása után, a kiválasztott mintaterületeken 
zajló folyamatok pontosabb megismerése érdekében, 

települési szintű statisztikai adatokat dolgoztam fel. 
A szekunder adatokat elsősorban a KSH-tól elérhető, 
valamint a helyi önkormányzatoktól, turisztikai szak-
emberektől szolgáltatott adatok képezik. Primer ada-
tokat kérdőíves felmérések és interjúk segítségével 
nyertem. Mindhárom mintaterületen készült kérdőíves 
felmérés a turisták (fürdőlátogatók) körében, ezt 2012 
és 2013 nyarán összesen 880 válaszadó töltötte ki. 2013-
ban a két fejlettebb szinten lévő fogadóterületen a helyi 
lakosok körében is készült kérdőíves felmérés, melynek 
eredményeképpen 562 kérdőív került kiértékelésre. 
Emellett félig strukturált interjúk (15) is készültek a 
helyi polgármesterekkel, fürdővezetőkkel, illetve olyan 
helyi illetékesekkel, lakosokkal, akik közvetlenül érin-
tettek voltak a településen zajló változásokban. Az adat-
gyűjtéseimet terepbejárásokkal, fényképes dokumentá-
cióval és a helyi média anyagainak tartalomelemzésével 
is kiegészítettem.  

A mintaterület
A mintaterületeket több szempont alapján válogattam 
ki, például csak abban az esetben kerültek kiválasz-
tásra, amennyiben a fürdő jelenti a fő vonzerőt ezeken 
a településeken, ezáltal a turizmusban bekövetkező 
hatásokra is a legnagyobb befolyással bír. Emellett sze-
repet játszott a kiválasztásban, hogy az adott fürdővá-
ros az életciklus mely szakaszában van, illetve egyéb 
gyakorlati szempontok (pl. elérhetőség, adatszolgálta-
tási- együttműködési hajlandóság). A mintaterületet így 
végül három fürdőváros képezi, a Csongrád megyében 
lévő Mórahalom, a Bács-Kiskun megyében lévő Tisza-
kécske és Vajdaságban Ada (1. ábra).

1. ábra: A vizsgálatba vont fürdővárosok elhelyezkedése
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Az életciklus alapján Mórahalom a legfejlettebb, Tisza-
kécske a fejlődő szakaszban van és a Vajdaságban volt 
a legegyszerűbb kezdeti szakaszban lévő fürdővárost 
találni, így ezt a szakaszt Ada képviseli (2. ábra).

 
2. ábra: A kiválasztott mintaterületek elhelyezkedése  

a turisztikai fogadóterületek életgörbéjén
F-orrás: Butler (1980), Jancsik (2011) nyomán saját szerk.

Részeredmények
A legfejlettebb desztináció Mórahalom, ha a turisták 
számának dinamikus növekedését és a város elmúlt 
15 évben bekövetkezett fejlődését tekintjük. Móra-
halom ugyanis 60 éve még nem is létezett mint önálló 
község, 15 éve pedig még nem létezett mint turisztikai 
célterület. A 2000-es évek elejétől azonban folyamatos 
beruházások következtek be a fürdőben, s az igénybe 
vehető szolgáltatások mennyisége és minősége jelen-
tősen megváltozott. A medencék száma például 5-ről, 
21-re a szaunák száma 0-ról 11-re, a befogadó-kapacitás 
a tízszeresére nőtt, így mára vendégéjszakákat tekintve 
Csongrád megye 2. legnépszerűbb turisztikai célterü-
lete. A fürdő vendégforgalma 10 év alatt a 16 szorosára 
nőtt. A turizmus fejlődése az egész település fejlődésére 
hatott, nőtt a lakásállomány, egy teljesen új lakóövezet 
(Mórahalom-Fölsőváros) alakult ki, egy addig haszná-
latlan területen, több mint 100 új házzal. Nőtt a vállal-
kozások száma, sőt Csongrád megyében egyedülálló 
módon ugrásszerűen nőtt meg a magánszállások száma 
a településen. Emellett erősödött a településen a keres-
kedelmi funkció: pékségek, butikok, élelmiszerboltok 
nyíltak. Több korábban más funkcióban lévő épületet 
átalakítottak a turizmus szolgálatába, például a régi - 
központban lévő - rendőrség helyén ma már egy 4 csil-
lagos szálloda áll. De nem csak turisztikai fejlesztések 
történtek, hanem az egész város megújult, megszépült 
és egységesült a városkép.

A legelégedettebb turisták a mórahalmi fürdőben 
voltak, pozitívumként a legtöbben a medencék sokféle-
ségét, a tisztaságot, a vízminőséget és a szép környezetet 
emelték ki. Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy 
Mórahalom megújult, megszépült az utóbbi évtizedben, 
a változásoknak inkább nyerteseit tudtak említeni, de 
már néhány negatív hatás is előkerült: például a parko-
lás nehézségei, vagy a nagyobb zaj. A szakértők szerint a 
fejlesztések mozgatója és szorgalmazója egyértelműen 
az Önkormányzat, a további fejlődés jövője pedig főként 
külső tényezőkön múlik majd, például fontos kérdés 

lehet a Vajdaság jövőbeni fejlődése, hiszen jelenleg a 
látogatók 40%-a szerb, de ha ott is hasonló szolgáltatá-
sok lesznek elérhetőek, akkor elesik ettől a vendégkörtől 
a fürdő. 

Tiszakécske esete azért érdekes, mert két fürdője is 
van, ennek ellenére a lakosok nem tulajdonítottak túl 
nagy jelentőséget ennek, szerintük ezek a létesítmények 
nem generálnak turisztikai forgalmat a településen, a 
statisztikai adatok viszont nem erre utalnak. De nem 
csak a helyi lakosok fürdőhöz való hozzáállása, hanem a 
helyi vezetőség hozzáállása is a megszokottól eltérő volt, 
ugyanis a turizmust nem fejlesztenék a településen, 
helyette inkább az ipar fejlesztésére helyeznék a hang-
súlyt, mert az több bevételt jelent a városnak. Ez persze 
igaz, ennek ellenére a fürdő jelentős vonzerőt jelent, 
melyet kihasználva több lábon állhatna a település gaz-
dasága. A helyi vezetőség hozzáállása valahol érthető 
is, hiszen Tiszakécske esetében mindkét fürdő magán-
kézben van, nem önkormányzati kézben (ellentétben a 
legtöbb esettel). Kutatásom során a Tisza-parti fürdőre 
koncentráltam jobban, mivel a kerekdombi felújítás 
alatt volt, most fejeződött be egy nagyobb volumenű fej-
lesztés az Új Széchenyi terv pályázatán elnyert támoga-
tásnak köszönhetően. Bár a fürdő vendégforgalma itt is 
nőtt az elmúlt 10 évben, közel sem annyira, mint Móra-
halmon (16-szoros helyett, itt csak alig 2-szeresére nőtt 
a forgalom). A lakásállomány itt is nőtt, viszont a lakó-
népesség már nem. A munkaerőpiacon inkább az ipari 
dolgozók aránya domináns. Sem a szálláshelyek, sem 
a férőhelyek száma nem változott jelentősen az utóbbi 
évtizedben, a vendégéjszakák számában pedig csökke-
nés következett be. Ezt érzékelték mind a fürdővezetők, 
mind a városvezetés, így 2014-ben egy minőségi szállás-
helybővítés történt, egy 4 csillagos szálloda várja most 
már az ideérkezőket. 

Bár a Tisza-parti fürdő értékelése valamivel gyen-
gébb, mint Mórahalmon, alapvetően itt is elégedettek 
voltak a megkérdezett vendégek. A legtöbben pozitívum-
ként a gyermek-centrikusságot, tisztaságot emelték ki. 
Leginkább pedig az ár-érték arányt és a szolgáltatások 
mennyiségét kifogásolták. A helyi lakosok egyáltalán 
nem érzékelik a turistákat, szerintük a fürdőnek nincs 
meghatározó szerepe a településen. Kisebb konfliktus a 
fürdővezetők és a városvezetés között érződött az inter-
júk alapján a fejlesztések eltérő prioritásai miatt. 

Ada fürdője vajdasági viszonylatban kiemelkedőnek 
számít, de egyáltalán nem egyedülálló. Azonban, mint 
sok más vajdasági fürdőben az alapítás óta gyakorlatilag 
szinte semmilyen fejlesztés nem történt itt, pedig igény, 
sőt potenciál is lenne rá, hiszen hatalmas területtel ren-
delkezik és termálvízkészlete is van, de a kútfúrás a mai 
napig a befektetőket várja. Az empirikus kutatásokból 
az is kiderült, hogy nem csak a forráshiány miatt nem 
fejlődik a turizmus, illetve a fürdő, hanem leginkább a 
felismerés hiánya és a bizonytalan politikai-gazdasági 
helyzet, illetve érdekellentétek miatt. A fürdő itt már 
jóval gyengébb értékeket kapott a látogatóktól, legin-
kább az ár-érték arány, a szolgáltatások mennyisége és a 
medencék változatossága kapott kritikát.
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Összefoglalás
Összegzésképpen elmondható, hogy a vizsgált fürdővá-
rosok az életciklus különböző szakaszán helyezkednek 
el, így szolgáltatásaik, fejlődésük és az ez által okozott 
változások is eszerint alakulnak. Mórahalmon történtek 
a leggyorsabb és legintenzívebb változások, mint ahogy 
a fürdő fejlesztése is itt volt a leggyorsabb és leginten-
zívebb. A lakosok ennek főként pozitív hatásait észlel-
ték, de már a negatívumok is megjelentek. Tiszakécske 
esetében bár a fürdő fejlesztése megtörtént, ez kevésbé 
volt látványos és lendületes és a fürdő fejlesztését nem 
követte azonnal a kapcsolódó szolgáltatások bővítése 
(pl. szálláshely-bővítés), így jelenleg még fejlődő sza-
kaszban van, jelentős turizmust nem generált – leg-
alábbis a lakosok nem érzékelik. A helyzetet nehezíti, 
hogy a fürdő magántulajdonban van így az önkormány-
zatnak nem érdeke a fejlesztés. Ada esetében jó adottsá-
gok és lehetőségek vannak a további fejlődésre, az élet-
ciklus következő szakaszába lépésre, de a fürdő jelentős 
fejlesztése még nem következett be, így sem jelentős 
turizmust, sem jelentős változást nem generált a tele-
pülés életében. A helyi lakosok hozzáállása pozitív volt 
a turistákhoz mindhárom mintaterületen, s a turisztikai 
fejlesztéseknek elsősorban pozitív hatásait érzékelik.
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lósági Lista Doktorandusz 
kategória Arany fokozatú 
tagja (2014)
Kiemelkedően Tehetséges 
Hallgatói Ösztöndíj (2014)

Mennyiségi mutatók Mórahalom Tiszakécske Ada
medencék száma 21 10 3
szaunák száma 11 5 0
befogadó kapacitás 9793 4022 ~4000
látogatók száma (2011) 311 778 fő 148 144 fő ~50 000 fő
szálláshelyek száma
(~1000 lakosra)

82
(~13)

27
(~2,5)

3
(~0,5)

férőhelyek száma
(~1000 lakosra)

~850
(~140)

598
(~50)

100
(~10)

vendégéjszakák száma (~1000 lakosra)
29 407

(~4828)
11 291
(~999)

n.a.

Minőségi mutatók Mórahalom Tiszakécske Ada
a fürdő mint vonzerő erős>más gyenge~más gyenge>más
a lakosok hozzáállása a turistákhoz, 
látogatókhoz

pozitív, de már negatív  
elemek is megjelennek pozitív, de nem érzékelik őket pozitív, többet érzékelnek,  

mint amennyi van
a helyi vezetőség hozzáállása a turizmus 
fejlesztéséhez rendkívüli prioritást élvez nem élvez prioritást, nem is cél nem élvez prioritást,  

de középtávú cél

rövidtávú fürdőfejlesztési célok kisebb volumenű kapcsolódó szolgáltatások nagy volumenű,  
de forráshiány!?

látogatói elégedettség nagyon elégedettek elégedettek kevésbé elégedettek

Összefoglaló táblázat a vizsgált mintaterületek egyes jellemzőiről
Forrás: saját gyűjtés
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Biomarkerek az orvostudományban:  
egy példa

A korszerű betegellátás egyik alappillére, hogy bizonyos betegségek, kóros állapo-
tok esetén a szekunder prevenció keretein belül, ami ebben az esetben elsősorban 

különböző szűrővizsgálatokat takar, a populációból időben kiemelhetőek azok az egyé-
nek, akiknél már valamilyen kórfolyamat elindult. Ez több szempontból is hasznos, 
hiszen egy időben diagnosztizált betegség terápiás eszköztára szélesebb, a betegek is 
kedvezőbben reagálnak egy adott kezelésre, másrészt az egészségügyi szolgáltatónak, 
végső soron az államnak is érdeke ilyen programokba invesztálni, hiszen a betegellá-
tás folyamán ez többszörösen megtérül.

A biomarkerek (BM) nagy általánosságban meg-
fogalmazva különböző patológiás állapotoknak, 
a szervezetben bekövetkező bizonyos változá-
soknak az indikátorai (1). Lehetnek ezek gének, 
géntermékek, melyeknek az akkumulációja vagy 
éppen depléciója kimutatható és mérhető. 

Hogyan „születik” egy biomarker? Az EDRN 
(Early Detection Research Network) által kidol-
gozott protokoll szerint öt fázison kell átesnie egy 
potenciális biomarkernek ahhoz, hogy klinikai-
lag alkalmazható legyen. Az első lépés értelem-
szerűen új, lehetséges biomarkerek azonosítása. 
A második fázisban kisebb klinikai vizsgálatokra 
kerül sor az adott marker szenzitivitásának és 
specificitásának meghatározására. Mivel az 
összes vizsgálati alany a betegek közül kerül ki, 
ezen a szinten az a kérdés, hogy az adott marker 
összességében mennyire alkalmas a klasszikus 
értelemben vett beteg/ nem beteg elkülöníté-
sére. Ezt utána nagyobb volumenű retro- majd 
prospektív vizsgálatok követik. Az utolsó lépcsőt 
az ún. Cancer Controll Study (CCS) képezi, mely 
a biomarker hatásainak populáció szintű vizsgá-
latát jelenti, beleértve a szűrésre való alkalmas-
ság megállapítását és a mortalitásra gyakorolt 
hatásainak vizsgálatát (2). A biomarkerek hasz-
nálatával a rizikócsoportok kiszűrésén keresztül 
a betegek utánkövetése optimalizáltabbá tehető, 
ez pedig az egészségügyi rendszer költséghaté-
konyabb működését eredményezi. 

Mit várunk egy biomarkertől? Alapvetően négy 
feltételt támasztunk egy biomarkerrel szemben, 

melyek közül valamelyiknek meg kell, hogy 
feleljen. Értelemszerűen minél több feltételnek 
tesz eleget egy marker, annál szélesebb körben 
használható. Ezek a feltételek a következőek: 
egyfelől legyenek alkalmasak a diagnosztikára 
egy megfelelően hatékony szűrési módszert 
biztosítva (diagnosztikus markerek); legyenek 
továbbá alkalmasak a progresszió valószínű-
ségének, rizikójának meghatározására (prog-
resszió becslő bm); a prediktív biomarkerek 
a terápia hatékonyságának, különböző terá-
piás módszerekkel szembeni érzékenységnek 
a markerei; végül pedig a prognosztikus bm-ek 
a túlélési esélyek meghatározása alkalma-
sak (3,4). Kimutatásukra több technika létezik. 
A hagyományos szövettani festéseken és egysze-
rűbb laboratóriumi vizsgálatokon túl, ma már 
lehetőség van poli- vagy monoklonális antitest-
antigén interakción alapuló immunhisztokémiai 
(IHC) vizsgálatok elvégzésére, ami egy fokkal 

Index
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specifikusabb módszert jelent. A legérzékenyebb 
kimutatási technikákat a molekuláris genetika 
adta lehetőségek rejtik magukban. Ezek a mód-
szerek tulajdonképpen már nukleinsav szintű 
betekintést tesznek lehetővé egyes betegségek 
patogenezisébe, és így egy sokkal szélesebb bm 
repertoárt válik elérhetővé. Sajnos azonban 
ezek a módszerek jelenleg kevéssé elérhetőek 
a klinikum számára, nincs még megfelelően 
kiépített laboratóriumi apparátus a háttérben, 
mely a rutinszerű alkalmazást lehetővé tenné. 
A vércukorszint monitorizálásától kezdve a 
p53 génexpresszió analízisig nagyon sok min-
den nevezhető biomarkernek így meglehetősen 
nehéz általánosságban beszélni róluk.

Egy példa: Barrett nyelőcső (BE). 1906-ban 
Tileston által leírt, később Norman Barrett-ről 
elnevezett elváltozás lényege, hogy a nyelőcső 
aborális részén, a nyálkahártyát normálisan borító 
réteges laphám helyét metaplasticus columnáris 
epithel foglalja el savas, ill. acidobiliáris reflux 
hatására  (5). Alapvetően három teória magya-
rázza ezt a folyamatot: A creeping metaplasia 
szerint, a gyomor mucosa felfelé haladva ránő 
a nyelőcső alsó szakaszát borító többrétegű, el 
nem szarusodó laphámra. A restitutiós elmélet 
szerint a reflux irritatív hatása ellen védeke-
zik a nyelőcső foveoláris ill. glanduláris epithel 
kialakításával, míg metaplasticus transzfor-
máció esetén egy direkt átalakulás zajlik le a 
két hámtípus között  (5). Újabb tapasztalatok 
alapján azonban a regeneráció egyéb helyről, 
például a nyelőcső submucosában lévő, un. 
Schaffer mirigyeinek kivezető csöveiben talál-
ható őssejtekből is kiindulhat  (6,7). Egy erozív 

reflux betegség talaján az esetek 10-20%-ában 
BE jön létre. Egy speciális formája az intestinalis 
metaplasia, melynél kb. 3-4%-ban a folyamat 
tovább progrediál low grade, majd high grade 
dysplasia irányába. A Súlyos dysplasiás esetek 
20%-ában adenocarcinoma alakul ki. Számos 
marker áll rendelkezésünkre, mellyel ezt a prog-
ressziót nyomon követhetjük. A kérdés az, hogy 
melyik markert vagy markereket esetleg kom-
binációban alkalmazzuk a folyamat időben tör-
ténő detektálásához, és hogy ezzel kapcsolatban 
egyidejűleg a prognózisra nézve is következtetni 
tudjunk?

A DNS ploiditás kihasználásán alapul több panel. 
Aneuploid, tetraploid, tehát abnormális kromo-
szóma garnitúrával rendelkező sejtek kimuta-
tása flow citometriával, valamint ennek a kom-
binálása bizonyos tumorszupresszor gének (p16, 
p53) inaktiváló mutációjával lehet egy potenci-
ális bm panel része. Reid és mtsai szerint, ezek 
fennállása esetén a carcinoma kialakulásának 
relatív rizikója 38,7%  (8). A tumor szupresszor 
gének a tumorgenezis során általában sérülnek, 
így ezek is alkalmasak lehetnek biomarkernek. 
A p53 funkciója jól ismert, normális körül-
mények között blokkolja a G1/S átalakulást, 
védve ezzel a tumoros progressziótól, továbbá 
DNS károsodást helyreállító fehérjéket aktivál. 
A p53 inaktiváció, ill. diszfunkció hátterében 
gyakran a heterozigótaság elvesztése áll (loss 
of heterozygosity). Ez esetenként kóros szer-
kezetű p53 fehérje kialakulásához vezet, ami a 
megnövekedett felezési idő miatt akkumuláló-
dik a sejtekben. Előbbit genotipizálással, utóbbit 
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IHC-val lehet kimutatni, ami egy légyegesen 
egyszerűbb technika. Vizsgálható továbbá a p16 
(ciklin-dependens kináz inhibitor) génjének 
hipermetilációja is real-time metiláció specifi-
kus PCR-ral (9).

Fluoreszcens in situ hibridizáció centromer 
próbákkal az áramlási citometria mellett szin-
tén alkalmas a ploiditás vizsgálatára. BE esetén 
főleg a 7, 17 kromoszómák érintettek. Használ-
ható továbbá bizonyos DNS szakaszok, gének 
amplifikációjának kimutatására is. Barrett nye-
lőcsőnél alkalmazott amplifikációs szett: 17q12 
(HER2), 8q24 (C-MYC) 9p21 (p16) 20q13 (10,11). 

Az epigenetika a gének funkciójának olyan 
megváltozását jelenti, aminek nincs a háttér-
ben DSN szekvencia változás. Ez többek között 
metiláció formájában valósulhat meg. Metilált 
lehet a DNS CG dinukleotidokban gazdag régió-
jában elhelyezkedő citozin pirimidingyűrűjének 
5. szénatomja. Ilyen szakaszok gyakran a gének 
szabályozó, promóter régiójában találhatóak 
és megakadályozzák a gén transzkripcióját. 
Biomarker lehet Barrett nyelőcsőnél az ún. 8 gén 
panel (p16, RUNX3, HPP1, NELL1, TAC1, SST, 
AKAP12 és CDH13), mely elég szenzitívnek és 
specifikusnak bizonyult (12).

Proliferációs markerek és sejt ciklust sza-
bályzó fehérjék pl.: mcm2, ki67, ciklin D1, ciklin A 
is alkalmasak biomarkernek. Ezeknél a fehérjék-
nél a fokozott expresszió immunhisztokémiával 
viszonylag egyszerűen kimutatható (13,14).

A klonális diversitás jelenségét is ki lehet 
használni a progresszió becslésére. A mutációk 
halmozódásával egyre szerteágazóbb genotí-
pusú tumoros sejtklónok jönnek létre. Ennek 
mérésére alkalmas a Shannon-index. Ez az 
index figyelembe veszi a klónok mennyiségét 
és disztribúcióját egyaránt. BE esetén a sejtkló-
nok eloszlásának vizsgálatához négy kvadráns 
biopszia szükséges. Minél nagyobb a diverzi-
tás, annál nagyobb a tumoros progresszió való-
színűsége (15).

Biomarkerek lehetnek Barrett nyelőcsőnél 
továbbá a microRNS-ek is. Ezek nem kódoló 
RNS-ek, melyek az mRNS-ekhez kötődnek és 
a transzlációt gátolják, tehát a génexpresszió 
poszttranszkripciós szintű negatív szabályozói. 
Reverz transzkriptáz PCR-ral kimutatható a 
fokozott vagy éppen csökkent mennyiségük (16). 

A telomerek repetitív nukleotid szekvenciák a 
DNS lánc két végén (embernél és emlősállatok-
nál TTAGGG). A sejtek minden egyes osztódása 

során a kromoszómák DNS-láncának vége rövi-
dül. Ennek oka a DNS másolásáért felelős DNS-
polimeráz enzimek működési mechanizmusa. 
Amíg ez a géneket nem tartalmazó telomer 
régióra korlátozódik, a DNS nem károsodik. 
A telomeráz helyreállítja a telomer szakaszokat, 
ezzel viszont immortalizálja a sejtet, így értelem-
szerűen a testi sejtekben normális körülmények 
között inaktív állapotban van. Telomer kimuta-
tása southern blottal lehetséges, míg a telomeráz 
alegységek real-tmie PCR-ral vizsgálhatóak. 
Mivel a metaplasticus területeken fokozott 
telomeráz aktivitás mutatható ki, így ez is egy 
diagnosztikus és prognosztikus biomarkernek 
tekinthető (17,18).

Saját tapasztalatunk biomarkerek közül első-
sorban proteináz aktivált receptor-2 (PAR-2) 
és cyclooxigenáz-2 (COX-2) expressziójának 
változásával kapcsolatban van barrettes bete-
gek szövettani mintáiban. Nem találtunk szoros 
összefüggést egyik marker immunkifejeződése 
és a metaplasia jellege között, ugyanakkor mind 
a PAR-2, mind a COX-2 expresszió szignifikáns 
fokozódást mutatott a dysplasia súlyosbodá-
sával (19).

Ezen az egy betegségen keresztül bemutatva 
látható, hogy mennyire szerteágazó rendszert 
képviselnek a biomarkerek, mennyire sok lehe-
tőséget rejtenek magukban. Fontos hangsú-
lyozni a panel alkalmazását egyetlen biomarker 
helyett, hiszen így egy sokkal érzékenyebb mód-
szert alkotnak. A jövő biomarkerei egyre spe-
cifikusabb molekulák, melyek a molekuláris 
genetika fejlődésével elérhetővé váló új techni-
kák segítségével a mindennapi gyakorlatban is 
alkalmazhatóvá válnak. Azáltal, hogy alkalma-
sak a rizikócsoportok szűrésére, költség-haté-
konyabbá, optimalizáltabbá tehetik a betegek 
utánkövetését. Összességében egy non-invazív, 
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könnyen használható, megbízható eljárást jelen-
tenek, aminek egyre bővülő szerepkör jut mind 
a rutin patológiai, mind a klinikai diagnosz-
tikában. 
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A jelenségek komplexitásban történő értelmezése és 
a dichotómiák meghaladása az elmúlt évtizedekben 
tudományfejlődési kérdésként álltak elénk. A gene-
tikai örökség és környezet életünkben betöltött sze-
repének elméleti megközelítése és empirikus vizs-
gálatai évtizedeken átívelő viták sorozatát képezték. 
A fizikai- és társas világ azonban mind térben, mind 
időben folyamatos és koherens rendszerként vesz 
körül bennünket, közöttük éles határ nem húzható. 
A környezet számos megközelítésben jelenik meg 
napjainkban is a pszichológia tudományában. Az indi-
viduális sajátosságok és az organizmus önnön aktivi-
tása révén nyert élmények hasonlóképpen meghatá-
rozóak lehetnek az élőlény későbbi működésére nézve 
(Szokolszky, 2004; Szokolszky & Dúll, 2006). Tehát 
kölcsönös oda-visszahatás érvényesül a bennünket 
körülvevő szűkebb-tágabb közeg és egyén relációjá-
ban, avagy mondhatnánk: környezetünkbe ágyazottan 
létezünk-élünk-viselkedünk. Ezzel összefüggésben 
az emberi valóság felfogása is mind az egészségben, 
mind a betegségben egységes és integrált szemléletet 
kell kövessen.

A pszichoszomatikus zavarok pedig az emberi 
megbetegedés azon sajátos módját képviselik, 
melyeknél a biológiai-és pszichoszociális faktorok 
interakciójának jelentősége fokozott hangsúlyt nyer 
(Onnis, 1993). De miként is választódik ki a beteg-
nél felismerhető pszichoszomatikus tünet?  „A tünet 
beszél, közöl: kifejez egyfajta szimbolikus értelmet...
olyan kommunikációs jellemzőket vesz föl, amelyek 
megfelelnek a kommunikációs háló körülményeinek 
és szabályainak” (Onnis, 1993, 10. oldal). Tehát úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a tünet „metaforikus jelen-
tésre tesz szert.., amit csak a testen keresztül lehet 
megtenni” (Onnis, 2008, 115. oldal). A tünetképződés 
hátterében pedig a család, mint elsődleges szocializá-
ciós közeg szerepe – főként gyermekkorban –, megnö-
vekedett. Az egyén betegsége ugyanis nem egyszerűen 
adott tünet manifesztálódása, de mintegy megoldás 
is valamilyen struktúrán belüli problémára, miáltal 
azonban a család diszfunkcionális működése meg-
erősítést nyer (Bárdos, 2003). A gyermeknek a szü-
lői konfliktusba történő bevonódása (mediátor sze-
rep – háromszögelés/trianguláció jelensége), anya/

apa mellett és a másik féllel szemben kikényszerített 
pártállása, valamint a családtagok beteg megóvására 
irányuló törekvései, iránta való aggodalma, mint konf-
liktuskerülő, patogén jegyek, számos kutatásban iga-
zolásra találtak (Minuchin, Rosman, & Baker, 1995). 
Azonban a változatos megjelenésű pszichoszomati-
kus tünetek mögött álló családi organizációs sajátos-
ságok között jelentős eltérés napjainkig nem került 
bizonyításra. Továbbá az interakciós sajátosságok 
megismerését nehezíti, hogy a rendszert alkotó tagok 
„zárt kört alkotnak, és nehezen engednek betekintést 
a család életébe” (Kelen, 1982, 124). Összességében 
a dinamikus rendszerszemléletű megközelítés lehet 
azon keret számunkra, mely organizmust és környe-
zetét egymást kölcsönösen feltételező és interaktív 
viszonyban lévő, funkcionális rendszerként tekintve 
alkalmas lehet az állati- és emberi viselkedés megér-
tésére (Szokolszky & Dúll, 2006).

Vizsgálatomban olyan két nehézlégzéses betegség 
egyikében szenvedő fiatal felnőttek családreprezen-
tációit hasonlítottam össze - Gehring (2010) Család-
struktúra Tesztjének (Family System Test, FAST) 
alkalmazásával -, mely két megbetegedés egymással 
komorbiditást mutat, illetve egyfajta kontinuum-
modell mentén elrendezve tünet-extenzióként is fel-
foghatóak: asztma (asthma bronchiale, AB) és pánik-
betegség (panic disorder, PD).

Az asthma bronchiale (AB) nem egységes kórkép, 
melynek létrejöttében több sejt(produktum) is részt 
vesz. A betegségben a légutak krónikus gyulladása 
áll fenn, ami visszatérő nehézlégzéses panaszokat, 
szorító mellkasi érzést, továbbá köhögést indukál 
(Magyar, Pálfy, & Bártfai, 2006). A peptikus fekély, 
reumatoid artritis, colitis ulcerosa, esszenciális 
magas vérnyomás, neurodermatitis és thyreotoxicosis 
mellett az asztma a(z) – Alexander által leírt – pszi-
choszomatikus kórképek közé sorolt betegség. Hát-
terükben multikauzális okok (érzelmi sérülékenység, 
organikus vulnerabilitás, genetikus okok és környe-
zeti hatások feltételezettek (Bárdos, 2003; Csabai & 
Molnár, 2009).

A pánikbetegség (panic disorder, PD) a szoron-
gásos zavarok közé tartozik, melynek testi tünetei 
között szerepel a nehézlégzés is. Egyéb szorongásos 

Tünetképzés és családi organizáció – 
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zavarokkal vagy tünetekkel gyakran társul, számos 
esetben szeparációs szorongásos előzmény tárható 
fel. Figyelemreméltó, hogy az AB-betegeknél 6,5-
24%-ban fordul elő a pánik (Szendi, 2009). A feltéte-
lezett genetikai hajlamosító tényezők mellett a lelki 
eredetű problémák a testi tünetekkel összefonódva 
együttesen befolyásolják a kórképet (Comer, 2005). 
Az AB-ban és PD-ban jelentkező nehezített légzés 
pedig környezettel való kapcsolati nehézség archai-
kus jelzéseként is értelmezhető (Kőváry, 2010).

Gehring és Marti (2006) klinikai- és pszichiát-
riai járóbetegek, valamint egészséges státuszú egyé-
nek körében, azonos teszttel végzett vizsgálatai és a 
fent említett korábbi munkák nyomán a betegmin-
ták esetében kevésbé összetartó (alacsonyabb szintű 
kohézió) (első hipotézisem, H1) és erőteljesebb 
dominancia viszonyokat mutató (magasabb szintű 
hierarchia) családokat (második hipotézisem, H2), 
avagy gyengébben körülírható nemzedéki határokat 
feltételeztem (harmadik hipotézisem, H3). Továbbá 
kutatásomban a FAST, mint bábuelhelyezési techni-
kájával - újszerű módon - a háromszögelés jelenségét 
is tekintettem. Ezzel összefüggésben a betegcsopor-
toknál annak magasabb arányú előfordulását vártam 
(negyedik hipotézisem, H4).

A kísérleti csoportokba 15 asztmával- (életkor: 
16,5-28 év között, átlag: 21,433 SD: 2,470; 15 nő) és 
15 pánikzavarral diagnosztizált fiatal került (életkor: 
19,5-28,5 év között, átlag: 21,876 SD: 2,287; 15 nő). 
A vizsgálatba történő beválogatás kritériumaként az 
orvosi diagnózis állt, továbbá a mintába csak azon 
fenti asztmás személyek kerülhettek be, akiknél az 
anamnézis a betegség családi halmozódását nem 

igazolta, miáltal a probléma kialakulására vonatko-
zóan a pszichoszociális faktorok hangsúlya inkább 
vélelmezhető. A hipotetikus kontinuum-modellel 
összefüggésben a végső mintába azon személyek 
kerülhettek besorolásra, akiknél asztmatikus előz-
mény állt fenn.  A kontrollcsoportba 20 egészséges fia-
tal került (életkor: 17,5-29 év között, átlag: 21,375 SD: 
2,316; 20 nő). A vizsgálatba történő beválogatásnál 
szempontként az egészséges státusz állt. A tesztfelvé-
telre (statikus családreprezentációk) diádikus hely-
zetben került sor. A kvantitatív- és kvalitatív elemzés 
egységességét a kutatásba vont fiatal felnőttekkel 
magam végezte vizsgálatok biztosították.

1. ábra: A kohézió és hierarchia alakulása a vizsgált mintákon

2. ábra: A kohézió (tipikus- és ideális helyzetekre relációjában 
számított) rugalmassága a vizsgált mintákon
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Az eredmények – a családrendszer szintjén – elsősor-
ban tendenciális különbségeket mutattak. Eszerint: 
(1) a tipikus helyzetre nézve az egészséges személyek a 
kohézió legerősebb fokát igazolták, míg ez a dimenzió 
leggyengébbnek a pánikbetegeknél bizonyult. A csa-
ládon belüli hierarchia a betegmintákon volt kifeje-
zettebb; (2) az ideális helyzet mindhárom csoportnál 
magasabb szintű koherenciával került demonstrá-
lásra, a családon belüli hierarchia az asztmásoknál 
inkább volt megkívánt; (3) a konfliktus helyzetben a 
koherencia – az első ábrázoláshoz viszonyítva – csök-
kent értéket mutatott, a hierarchia viszont a tipikus 
helyzetre vonatkozó kirakáshoz hasonlóan alakult 
(1. ábra). A családstruktúra, trianguláció és generá-
ciós határok stabitása/labilitása vonatkozásában a 
Khí négyzet-próba nem mutatott szignifikáns elosz-
lásbeli különbséget a vizsgált alminták között.

A tipikus- és ideális helyzetekben észlelt kohézió – 
különbségképzéssel számított - rugalmassága, füg-
getlen mintás t-próbával vizsgálva, az egészséges- és 
asztmás vizsgálati személyekre nézve szignifikáns 
eltérést adott (t(33)=2,655, p=0,012). Eszerint az aszt-
más betegek az ideális helyzetre nézve erősebb kohé-
ziót demonstráltak ábrázolásaikban, mint ezt tipikus 
helyzetre nézve tették, vagyis esetükben mutatkozott 
a legnagyobb igény a kohézió (további) növelésére a 
családrendszeren belül (2. ábra).

Hipotéziseim statisztikailag tehát nem nyertek 
igazolást, noha H1- és H2-vel összhangban a kapott 
tendenciális eltérések igen szembetűnőek. Ezek tük-
rében pedig a pánikbeteg – korábban asztmával diag-
nosztizált - fiataloknál a családon belül észlelt kohé-
zió csökkent szintje látszik, mely FAST-dimenzió 
a hierarchia dimenzióban felvett értékkel együtt az 
asztmás fiataloknál végső soron a „kiegyensúlyozott 
családszerkezet” gyakoribb előfordulását mutatta. 
Vagyis a pánikbetegeknél idővel a családi organizáció 

és/vagy a családrendszerről alkotott kép (emocioná-
lis- és kognitív folyamatok) változása(i) vélelmez-
hetőek. A nehézlégzéses betegségek közti kapcsolat, 
illetve a hátterükben meghúzódó dinamikai folya-
matok mélyebb szintű megértése azonban további - 
(1) nagyobb elemszámra kiterjesztett, (2) szélesebb 
spektrumú és (3) longitudinális formában megvalósí-
tott - kutatásokat kíván.
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Biomimetikus elektrontranszfer  
katalizátorok előállítása és jellemzése

A kísérleti munka során olyan potenciális elektrontranszfer katalizátorok előállí-
tása volt a cél, amelyekben a katalitikus hatást kifejtő vegyület egy réteges  kettős 

hidroxid rétegei között, illetve a réteges kettős hidroxid lapkáin található meg. A kivá-
lasztott katalizátor a NAD+ koenzim volt, a hordozó pedig kalcium-alumínium réteges 
kettős hidroxid.

Index

Bevezetés

A réteges kettős hidroxidok, vagy LDH-k (Layered 
Double Hydroxides) olyan réteges szerkezetű anyagok, 
melyek két- és háromértékű fémhidroxidok alkotta 
pozitív töltésű rétegekből állnak, amely pozitív töltést a 
rétegek közötti anionok kompenzálnak.

Az LDH-k fontos tulajdonsága az interkaláció leját-
szódásának lehetősége: a rétegek közötti anionok sok-
féle más anionra cserélhetők, felhasználásuk emiatt 
rendkívül széleskörű lehet. Alkalmazhatók például kata-
lizátorhordozóként, adszorbensként, polimer stabilizá-
torként, tűzálló hatású anyagokként, anioncserélőként, 
gyógyhatású anyagok hordozójaként stb. [1, 2]

Az LDH-k réteges szerkezete hőkezelés hatására 
lépcsős, fokozatos vízvesztés mellett egy bizonyos 
hőmérsékleten szétesik, és sok hibahellyel rendelkező, 
katalitikus tulajdonságú amorf keverékoxiddá ala-
kul. Újrahidratálás során az eredeti szerkezet többé-
kevésbé, avagy teljesen helyreáll, az anyag visszanyeri 
a kalcinálás előtti szerkezetét. Emiatt a réteges kettős 
hidroxidokat „emlékező szerkezeteknek” nevezik, a 
folyamatot pedig memóriaeffektusnak hívják. [3]

Réteges kettős hidroxidok előállítására több mód-
szer áll rendelkezésre. Legelterjedtebb az ún. együttes 
lecsapásos (koprecipitációs, a továbbiakban co) eljárás. 
Ennek során a megfelelő fémionok oldatát valamilyen 
bázikus kémhatású oldattal (általában NaOH) kezeljük, 
és leválasztjuk a fémek hidroxidjait, oxihidroxidjait, 
melyek az öregítési folyamat során átalakulnak a már 
megismert réteges szerkezetű anyaggá. Ha a reak-
cióelegy tartalmazza az interkalálni kívánt aniont is, 
akkor szerencsés esetben a folyamat végeztével ez az 
anion beépül a rétegek közé. Ha az együttes lecsapás 
eljárása nem vezet eredményre, alkalmazhatunk direkt 
anioncserét (a továbbiakban da): a rétegek között elhe-

lyezkedő aniont az általunk 
választott anionra cse-
réljük. További előállítási 
módszer a dehidratációs-
r e h i d r a t á c i ó s  e l j á r á s 
(a továbbiakban dr). Ennek 
során az LDH-k emlékező 

sajátságát használjuk ki: hőkezelés hatására az LDH 
szerkezete összeomlik, majd az interkalálni kívánt 
anion vizes oldatában újrahidratálódik úgy, hogy a réte-
gek közé beépül az interkalálandó anion. [4]

Kísérleti rész

A munka során Ca2Al-LDH-t állítottunk elő úgy, hogy 
Ca2+-ionokat és Al3+-ionokat 2:1 arányban tartalmazó 
törzsoldathoz 3 M-os NaOH-oldatot adtunk pH=13 
eléréséig intenzív keverés közben, majd az elegyet 
még 24 órán keresztül N2-atmoszféra alatt kevertet-
tük. Ezután előkísérletekként, a nikotinsav anionját 
(nikotinát ion) építettük be a rétegek közé együttes 
lecsapással, direkt anioncserével és a dehidratációs-
rehidratációs módszerrel, különböző oldószereket 
(etil-alkohol – EtOH, izopropil-alkohol, aceton, N,N-
dimetil-formamid) alkalmazva a szintézis során. A leg-
ígéretesebbnek bizonyult kísérleti körülményeket rep-
rodukálva kíséreltük meg a NAD+-koenzim anionjának 
(a továbbiakban NAD) az interkalálását. A kapott min-
tákat vizsgáltuk porröntgen-diffraktometriával (XRD), 
infravörös (IR) spektrometriával, termogravimetriával 
(TG), pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) valamint 
energiadiszperzív röntgenmikroanalízis (SEM−EDX) 
segítségével, továbbá számítógépes modellezéssel 
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határoztuk meg az interkalálandó anionok pontos 
méretét. 

Eredmények és értékelésük

A nikotinát ionnak a Ca2Al-LDH rétegei közé jutta-
tása direkt anioncserés (da) módszerrel aceton és DMF 
oldószerek jelenlétében, dehidratációs-rehidratációs 
(dr) módszerrel pedig etanol és aceton jelenlétében 
bizonyult a legsikeresebbnek, ezért ugyanilyen kísér-
leti körülmények között szintetizáltuk a NAD-ot tartal-
mazó mintákat is. A továbbiakban ezeket az eredménye-
ket mutatjuk be.

Szerkezetvizsgálat röntgendiffraktometriával  
és infravörös spektrometriával

A NAD-ot tartalmazó kompozitok röntgen diffrak to-
gramjai az 1. ábrán láthatók. A diffraktogramokon a 
(003) és (006) reflexiók jelzik a réteges szerkezetű anya-
gok jelenlétét. Ezek a reflexiók minden NAD-ot tartal-
mazó LDH esetén megjelennek, ami azt jelenti, hogy 
minden esetben, a vártnak megfelelően, réteges szerke-
zetű anyag keletkezett.

A 2. ábrán ugyanezen minták IR spektruma látható. 
Minden NAD-dal kezelt LDH spektrumán láthatunk a 
NAD Na-sójára jellemző csúcsokat. Az (a) ábrán látható, 
hogy C, D, E és F spektrumokon megjelenik egy, a NAD 
spektrumán is megfigyelhető széles sáv 3000−3100 
cm−1 körüli maximummal. A (b) ábrán a C spektrumon 
az 1084, a D spektrumon az 1067 cm−1-nél található 
csúcsok jelzik a NAD jelenlétét. Az E színképen 1476 
1247, 1086, cm−1-nél, az F színképen 1476, 1246 és 1112 
cm−1-nél láthatók a NAD-ra jellemző csúcsok. Mind-
ezek alapján megállapítható, hogy minden minta tartal-
maz NAD-ot.

Szerkezetvizsgálat pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) 

és energiadiszperzív röntgen-analízissel (SEM-EDX)

A 3. ábrán a NAD-Ca2Al-LDH-da-DMF mintákról 
készített elemtérképek láthatók. A Ca és Al atomok 
eloszlása egyenletes a mintában (2. kép), ami alátá-
masztja az XRD adatokból levont következtetést, azaz, 
tényleg réteges kettős hidroxid alakult ki. A kompozit-
ban a NAD-ban megtalálható foszforatomok jelenlétét 
kerestük. Megfigyelhető, hogy a minta tartalmazott P-t 
(3. kép), ami egy újabb bizonyítéka annak, hogy a kom-
pozitban jelen van a NAD, és nem bomlott el a szintézis 
körülményei között alkotóira. Na-ot nem tartalmazott a 
minta, ami azt jelzi, hogy a NAD a rétegek között talál-
ható meg, nem pedig Na-só formájában külön fázist 
képezve.

A 4. ábrán ugyanerről a mintáról készített SEM felvé-
tel látható a NAD Na-sója és a tiszta Ca2Al-LDH mel-
lett. Megfigyelhető, hogy amíg a NAD Na-sója nagy, 
sima felületű kristályokat képez, a NAD-ot tartalmazó 
LDH morfológiája a tiszta Ca2Al-LDH morfológiájára 

1. ábra Az egyes minták röntgendiffraktogramjai

2. ábra A NAD (A), Ca2Al-
LDH (B), NAD-Ca2Al-
LDH-da-aceton (C), NAD-
Ca2Al-LDH-da-DMF (D), 
NAD-Ca2Al-LDH-dr-EtOH 
(E) és NAD-Ca2Al-LDH-dr-
aceton (F) FTIR spektruma
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hasonlít, ami azt bizonyítja, hogy a NAD ténylegesen 
beépült a rétegek közé.

Az 5. ábrán a NAD egy lehetséges elrendeződése látható 
az LDH rétegei között.

5. ábra A NAD lehetséges elrendeződése  
az LDH rétegei között

Összefoglalásként elmondható, hogy sikeresen beépí-
tettünk Ca2Al-LDH rétegei közé a NAD+-koenzim 
anionját, ezzel olyan kompozitokat hoztunk létre, 
melyek a későbbiekben alkalmazhatóak lehetnek elekt-
rontranszfer reakciók katalizálására.
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3. ábra A NAD-Ca2Al-LDH-da-DMF mintáról készített elemtérképek 10000-szeres nagyításnál

4. ábra A különböző mintákról készített  
elektronmikroszkópos felvételek

Hancsákné Dudás Csilla, Ádok-Sipiczki 
Mónika, Sipos Pál, Pálinkó István
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T eljesen más tudományterületen sikeresek az év tehetségei, de közös bennük az 
olvasás szeretete. Bencsik Orsolya író kisregényén dolgozik, amelynek témája a 

disznó. Kutus Bence vegyészhallgató mostantól nyomtatott újságot is olvas.

Bencsik Orsolya irodalmár és Kutus Bence 
vegyész – jók között a legjobbak

– Nagyon szerettem már gye-
rekként is olvasni. Mindig szen-
vedtem a fogalmazások meg-
írásával, és rossz helyesírásom 
volt. De ezek valahogy eltűntek, 
lehet hogy a sok olvasásnak 
köszönhetően. Középiskolás 
koromban kezdtem aktívabban 
foglalkozni az írással. Az első 
nagyobb sikerem elsős gimis 
koromban volt. A Vajdaság-
ban jártam középiskolába, egy 
művészeti vetélkedőn máso-
dik lettem a verseimmel. Aztán 
majdnem minden évben elhoz-
tam az első díjat – tekint vissza 
Bencsik Orsolya a diákévekre. 
Május 16-án megkapta az Év 
Tehetsége Díjat, ami azért érte 
meglepetésként, mert a tudo-
mányos munkái még igen fris-
sek. Az SZTE Irodalomtudomá-
nyi Doktori Iskola hallgatója azt mondja, „egyszerű és 
unalmas” életet él: csak ír és olvas, a munkája a hobbija. 
Szeret színházba, moziba, kiállításokra járni, de ezt is a 
munka részének tekinti.

– Görög szövegekből inspirálódom, nagyon sok 
vendégmotívumot emelek be a műveimbe. A korábbi 
kötetemben a vidék problémája érdekelt. Úgy gondo-
lom, attól, hogy az ember nagyvárosi, még lehet vidéki 
gondolkodású. A készülő kisregényemben is jelen lesz 
a vidékiség, de nem váltam népi íróvá. A mindennapi 
társas kapcsolatok is inspirálnak. Az általában női iro-
dalomnak nevezett, tipikus témákat szeretném ironi-
kus keretbe ágyazva megírni, például a nőiséget, a tes-
tiséget, a gyerekvállalást és a társkeresést – mondja a 
fiatal író, aki lektorként, újságíróként és tanárként is 
tevékenykedett már. Új kisregénye, a Kis va( j)dmagyar 
témája a disznó, és várhatóan jövőre jelenik meg.

Három éve pályázik az SZTE Szegedi Tehetség-
pont ösztöndíjára Kutus Bence, aki nem számított 
rá, hogy idén a kiválósági lista élére kerül. – Még az 
általános iskola hetedik osztályában tetszett meg a 

kémia. A tankönyvben láttam képeket a kísérletezés-
ről, később az elméleti rész is egyre jobban érdekelt 
– mondja Bence, aki végzős mesterképzéses hallgató 
gyógyszerkutató vegyész szakirányon.

– Azért jöttem annak idején a szegedi egyetemre, 
mert középiskolában két alkalommal jártam itt orszá-
gos versenyen, és megtetszett a város hangulata. 
Nagyon jó a csapatmunka az Anyag- és Oldatszerkezeti 
Kutatócsoportban. PhD képzésre fogok jelentkezni az 
SZTE-n, utána szívesen töltenék külföldön néhány 
évet, de végleg nem maradnék kint – mesél terveiről. 
Bence szívesen olvas szabadidejében, a hírekről eddig 
főleg az interneten tájékozódott. Érdeklik a filmek is, 
és amikor ideje engedi, ír. Egy alkalommal elnyerte az 
egyetemi drámapályázat különdíját. Az SZTE Eötvös 
Loránd Kollégiumban két éve szenior, tagja a kollégi-
umi bizottságnak.

A cikk Délmagyarország napilap hasábjain jelent meg, 
2014. 06. 23-án, Vida-Szűcs Imre tollából.

Nagyító

Bencsik OrsolyaKutus Bence
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Nagyító

Nők is megcélozhatják a Nobeldíjat
Biztosan állíthatjuk, hogy a nők részvételi aránya a 
tudományos, kutatói életben alább marad a férfiak 
arányához képest. Négy területen szokták mérni a nők 
részvételét a tudományos életben: az egyes munkaterü-
leteken milyen arányban vesznek részt, a tudományos 
életpálya különböző stádiumait hogyan érik el, tudo-
mányterületi megoszlás szerint, valamint azt is mérik, 
hogy a tudományos élethez kötődő döntéshozatali pozí-
ciókban mennyi nő szerepel. Két dolgot ki lehet emelni: 
jóval alacsonyabb a nők részvételi aránya a legtöbb 
területen, viszont már láthatók pozitív változások az 
utóbbi években. Mi az oka annak, hogy még mindig csak 
örülünk egy tendencia megindulásának? – tette fel a 
kérdést a Nők a tudományban című konferencián nov-
ember 6-án a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában 
Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem okta-
tási rektorhelyettese. Azt mondta, a lányok is nyugod-
tan vértezzék fel magukat a kíváncsiság fegyverével, 
választhatják a tudós életpályát, mert segítőik mindig 
lesznek az úton. Sokszor megkapják a gyengébbik nem 
képviselői, hogy nem kell atomfizikával vagy moleku-
láris biológiával foglalkozniuk, mert az nem szokás. 
 Karsai arra bátorítja a hölgyeket, ne vegyék komolyan 
azokat, akik le akarják beszélni őket a kutatói pályá-
ról. Ha szeretnék megvalósítani az álmaikat, meg lehet 
célozni akár a Nobel-díjat is.

Az SZTE Szegedi Tehetségpont által szervezett kon-
ferencián Széll Márta, az MTA doktora, az SZTE ÁOK 
dékánhelyettese, az Orvosi Genetikai Intézet vezetője 
arról beszélt, hogyan egyez-
tethető össze a kutatás és 
a gyermeknevelés. Külön-
leges időszak volt az életé-
ben, amikor 1995 és 1997 
között Japánban dolgozott, 
ahová férjét és kétéves kis-
fiát is magával vitte. Nagyon 
toleráns, soknemzetiségű 
kutatócsapatot ismert meg. 
1997-ben jött az újabb gyer-
mekáldás, akkor ikrei szület-
tek. Mint mondta, kollégái 
támogatták a kritikus évek-
ben, ahogyan a családjára is 
mindig számíthatott.

Bemutatkoztak a 2013-as 
év arany fokozatú kiválósági 
listás ösztöndíjasai: Csendes 
Zita, a Kémia Doktori Iskola 
hallgatója és Hevesi Andrea, 

az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója. Női 
szerepek az újkori Itália társadalmában: uralkodók, 
költők, apácák és kurtizánok címmel tartott előadást 
Vígh Éva, az MTA doktora, az SZTE BTK Olasz Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék egyetemi tanára. 

Csakúgy, mint Széll Márta, Mastalir Ágnes is szemé-
lyesebb hangvételű beszámolóval érkezett. Beszélt pél-
dául külföldi tartózkodásairól és arról, szerinte hogyan 
lehet megtalálni az egyensúlyt a tudományos karrier és 
a család között. A női kutatók helyzete szerinte sokkal 
nehezebb, mert velük szemben nagyobbak az elvárá-
sok, hiszen a családjukban is helyt kell állniuk. Mastalir 
Ágnes, aki szintén az MTA doktora és az SZTE TTIK 
Szerves Kémia Tanszék egyetemi docense sosem visz 
haza munkát, otthon már csak a családdal foglalkozik.

Az idei arany fokozatú kiválósági listás ösztöndíja-
sok közül Bencsik Orsolya, az év tehetsége és Martyin 
Zita beszélt a konferencián az érdeklődőknek. A válla-
lati szférából érkező előadók is adtak néhány jó taná-
csot, hogy szerintük a nők hogyan lehetnek sikeresek és 
boldogak. Varga Petra a Printker Zrt. és a Fiatal Vállal-
kozók Országos Szövetsége képviseletében azt emelte 
ki, hitelesnek kell lenni, ne játssza meg magát senki, 
még akkor se, ha esetleg ezt várják el tőle. Úgy véli, a nők 
előnye a férfiakkal szemben, hogy nagyon érzékenyek 
és egyszerre többfelé is tudnak figyelni. Az E.ON Hun-
gária Zrt. munkatársa, Puszta Izabella pedig arra muta-
tott rá: jó, ha minden nő meg tudja fogalmazni, mi teszi 
boldoggá, és mit tesz azért, hogy a kitűzött céljait elérje. 
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Nemcsak ösztöndíjjal, képzésekkel, gyakorlati lehetőségekkel is segíti az SZTE 
Tehetségpont és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit a ContiTech Rubber 

Industrial Kft. Regina Gensigora további lehetőségeket is lát az együttműködésre. 
A német központú cég Szegeden dolgozó ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. 

„Gondolunk a munkavállalók következő 
generációjára”
Pártfogók: elkötelezett partnerek segítik a szegedi tehetségeket

Hogyan segíti a Continental a szegedi 
hallgatókat? 
A hallgatók támogatása nagyon fontos a 
Continental számára, hiszen gondolnunk kell 
a munkavállalók következő generációjára. Jó 
példa erre a gyakornoki programunk és két 
ösztöndíj programunk is. Nagyszerű lehetőség 
ez cégünknek, hogy kapcsolatot építsünk ki a 
potenciális jelöltekkel, jövőbeni kollégákkal. 
A ContiTech Pro-Taneltis  Ösztöndíjjal hoz-
zájárulunk a szegedi mérnöki képzés fejlesz-
téséhez. A tavalyi évben egy mérnök hallgatót 
támogattunk ösztöndíjjal 10 hónapon keresz-
tül. Másik programunk az SZTE Gazdaság-
tudományi Karán zajlott, enne keretében egy 
nappali tagozatos, önköltséges képzésben 
részt vevő hallgató nyert ösztöndíjat egy éven 
át, mindkét szemeszter időtartamára. Emel-
lett kiemelkedik gyakornoki programunk a 
különböző területeken többek között műszaki, 
logisztikai, beszerzési, IT, HR és kereskedelmi 
területeken. Támogatjuk tudásunkkal az egye-
temet, ezzel is elősegítve, hogy olyan tehetséges 
hallgatókat képezzenek, akik a jövőben szak-
képzett munkaerők lesznek számukra. Ez egy 
újabb kiváló lehetőség arra, hogy a kapcsolatot 
építsünk ki a képzett hallgatókkal. Szeretném 
kiemelni még SZTE Alma Mater Mentorprog-
ramunkat, amelynek keretében a hallgatók 
bepillantást nyerhetnek a cég életébe, gyártási 
folyamataiba és termékeink széles palettájába. 
Az egyetem korábbi hallgatója, egy jelenlegi 
kollégánk támogatja ezt a programot.

Hogyan alakult ki az együttműködés a 
Continental és a Tehetségpont között?
Évek együttműködünk és jó kapcsoltunk van 
az egyetemmel. Ennek köszönhető, hogy a 
Tehetségpont megkeresett minket mérnök-
hallgatók támogatásának lehetőségével. Mi 
éltünk is vele, és megállapodást kötöttünk az 
ösztöndíjakról.
Miben tud segíteni az a tehetséggondozó 
szervezet?
Nagyon fontos számunkra, hogy mindig érte-
süljünk az egyetemi programokról. Mivel már 

Regina Gensigora  
a ContiTech Rubber Industrial Kft. ügyvezető igazgatója

Nagyító
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egy jól működő kapcsolatunk van a szervezet-
tel, biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is 
egy eredményes együttműködést tudunk fenn-
tartani.
Milyen további együttműködési lehető-
ségre lát lehetőséget?
Elképzelhető több közös program, amelyben 
az egyetem egyre több olyan igényünket veszi 
figyelembe, amit a jövendőbeli kollégákkal 
szemben támasztunk. Mindenképpen foly-
tatjuk a hallgatók támogatását és a különböző 
programokban, eseményeken való részvételt. 
Önnek milyen lehetőségei voltak, vannak 
a tehetsége kibontakoztatására?
Az első támogatásom tanulmányaim során 
Németországban volt. Állami támogatás volt, 
Bafög néven, ami a vegyészeti tanulmányaimat 
segítette. Ennek egy részét viszont vissza kel-
lett fizetnem. Másik lehetőségem pedig a duá-
lis képzési program volt, amiben részt vettem, 
amikor már a cégnek dolgoztam. Ez egy együtt-
működés gumiipari vállalatok és a hannoveri 
egyetem között Németországban. A program 
tartalma gumiipari technológia volt, éppen az 
a téma, amire a mindennapi munkám során 
szükségem volt. 

A ContiTechről
A hannoveri központú ContiTech AG 
vállalatcsoport a gumi- és műanyag 
technológiák szakértője. Fejlett 
technológiájú termékeikkel és rend-
szereikkel beszállítóként és össze-
hangolt termékfejlesztés résztve-
vőjeként világszerte jelen vannak 
az autóiparban és számos más ipar-
ágban. A ContiTech AG része a 
Continental vállalatcsoportnak, 
amely közel 177 000 munkatársat 
foglalkoztat 46 országban. Szegeden 
közel 50 éve épült és működik a gyár. 
A telephely fő profilja három részből 
áll: a heveder, tömlő és keverő üzem-
ben folyó munkálatok révén a gyár 
meghatározó lett a nehézműszaki 
gumitermékek gyártásában, termé-
keik legnagyobb részét exportálják. 
A vállalatnál magas szintű fejlesztő-
munka folyik mindhárom területen, 
a legkorszerűbb technikákkal. 
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Vásáry Tamás világhírű zongoraművész jóté-
konysági koncertet adott Rácz Attila előadómű-
vésszel és Molnár Mária énekművész hallgatóval 
együtt az SZTE Tehetségpont részeként működő 
Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány 
javára. A zenés irodalmi estet az SZTE Zene-
művészeti Kar Fricsay Hangversenytermében 
tartották. Belépődíj nem volt, önkéntes felaján-
lást lehetett tenni a jelképes 10 forinttól 900-ig, 
az adományokat a Sófi-alapítvány fiatal szegedi 
tehetségek ösztöndíjára fordítja. 

Molnár Mária énekművész tanár szakos hall-
gató Andrejcsik István tanítványa, Tanulmá-
nyai során több elismerésben és ösztöndíjban 
is részesült, például kétszer elnyerte a Sófi- 
ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díját. A Sófi-
alapítvány több sikeres koncertet is szervezett 
Molnár Mária számára: énekelt már Budapes-
ten, a Művészetek Palotájában, a szegedi 

Somogyi-könyvtárban és a mórahalmi Szent 
László-templomban. Magyarország mellett fel-
lépett már Szlovákiában, Erdélyben, Olaszor-
szágban, Ausztriában is.

Vásáry Tamás személyes példájával is rámu-
tatott, hogy mennyire fontos a fiatal tehetségek 
támogatása Magyarországon napjainkban. 

A Sófi-alapítvány sok koncertet szervezett az 
elmúlt években is fiatal szegedi tehetségeknek. 
Több mint 30 alkalommal mutatkozhattak be 
a budapesti Művészetek Palotájában, továbbá 
több mint 40 koncertet adtak Szegeden, például 
a Somogyi-könyvtárban, a Móra Ferenc Múze-
umban, a Reök-palotában, a József Attila Tanul-
mányi és Információs Központban és a Rektori 
Hivatalban. A koncertek nagyon sikeresek vol-
tak, de sajnos a fiatalok nem kaptak honoráriu-
mot. A jótékonysági koncert bevételéből viszont 
ösztöndíjat kap majd Molnár Mária is.

Molnár Mária és Vásáry Tamás  
közös fellépése

M olnár Mária szegedi énekművész hallgató Vásáry Tamás zongoraművésszel 
együtt koncertezett november 7-én az SZTE Zeneművészeti Kar Fricsay Hang-

versenytermében. A  jótékonysági est bevételét fiatal tehetségek ösztöndíjára fordítja 
a Sófi-alapítvány.

Szegeden is fellépett  
Vásáry Tamás.  
Fotó: www.epochtimes.com

Művészeti szekció
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