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Ép testben...
A mozgás mint prevenciós eszköz az SZTE-n

Ó
K
U

A Szegedi Tudományegyetem komolyan veszi az egészségre nevelést, s
minden területen tesz is érte. Az intézmény az ezekben a hetekben zajló
„Bringázz a munkába” akcióba is bekapcsolódott.

S
Z

Az egészséges, sportolással gazdagított

lódás lehetőségét is igyekszik megteremteni polgárai számára (erről

életre nevelésnek az utolsó lépcsője a

bővebben Korner rovatunkban), azonban ennél természetesen jóval

felsőoktatási intézmény. Az SZTE ezen a

szélesebb alapokra építkezik.

téren egyfajta gyöngyszemnek tekinthe-

Az SZTE Sportközpontban a Hattyas soron, illetve a Topolya sori csar-

tő: mozgásra ösztönző szemléletének az

nokban egyedülálló kínálattal várják a sportolni vágyókat egyrészt a

egyik úttörője a Nobel-díjas korábbi rek-

testnevelésórák keretében: a tenisz, kajak, aerobik és a hagyomá-

tor, Szent-Györgyi Albert volt, aki maga is

nyos sportágak mellett ma már a jóga, a vitorlázás, a tánc, az intim

kerékpározott, teniszezett, röplabdázott,

torna és számos küzdősport is a felvehető kurzusok közé tartozik,

kajakozott, s népszerűsítette a sportolást

az extrém sportok elkötelezettjei pedig tanulhatnak siklóernyőzni

kollégái, diákjai körében.

vagy búvárkodni, de akár falra is mászhatnak. Másrészt az edzéseken, foglalkozásokon, valamint a hazai és nemzetközi egyetemi

Falra is mászhatnak

versenyeken való részvétel lehetőségét is megteremti diákjainak az

– Ép testben ép lélek! – idézi a mondást

egyetem. A tömegsport jelleget egyébként az igazgató szerint a

Révész Balázs, az SZTE marketing- és kom-

nagy hagyományokkal rendelkező kispályás labdarúgó-bajnokság

munikációs igazgatója, aki ennek megfe-

biztosítja leginkább.

lelően vallja: a testmozgásnak mint a prevenció egyik kiemelt eszközének rendkívül

Ahol minden megmozdul

fontos szerepe van az egyetemi életben.

– Relatív, hogy mi az elég, szükséglet kérdése. Aki olyan közegből

Az universitas az élsportba való bekapcso-

érkezik, hogy az élete a mozgás, az úgyis sportolni fog – mondja
a korosztály sportéletét, szokásait jól ismerő Barok István, azt SZTE
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának testneveléstanára. Szerinte

A sport közösséget is épít.

a diplomafeltételként előírt két félévnyi térítésmentes testnevelésóra
mellett több ingyenes félévre is szükség volna, mert sokan folytatnák a sportot. Az egyetemi sportközpont pályáinak kihasználtságából is látszik, a hallgatók aktívak.
A karok, a hallgatói önkormányzatok és egyéb ifjúsági szervezetek
is igyekeznek kezdeményezően fellépni, számos egészség- és sportnapot szerveznek a diákságnak, különösen a tavaszi, nyári hónapok
során. Maga az egyetem pedig rendszeres résztvevője a szemléletformáló kampányoknak.

Kerékpárral az egészségért
Jelenleg is folyik a „Bringázz a munkába!” akció, melyhez az SZTE
is csatlakozott. A Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közös programja évről évre tízezreket aktivizál. Vállalatok és iskolák is csatlakozhatnak a mozgalomhoz, s május közepén
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Z

derül ki, melyikük bizonyul a leginkább környezettudatosnak, ami a
közlekedést illeti.

S

Amellett, hogy dolgozóik kerékpárral közlekednek, a cégek és intézmények törekszenek (például tárolók építésével) könnyíteni a

U

bringások mindennapjait. Kutatások igazolják, hogy 30 százalékkal csökken a bicikliző dolgozók betegállományban eltöltött ideje
– emelik ki a közlekedés eme formájának egyik legfőbb előnyét az

K

akció szervezői. Az SZTE is teker az egészségtudatosság érdekében.
Több mint harminc egyetemi egység regisztrált a programba. Az

Ó

universitas nyereménysorsolással támogatja a BAM! kampányt és
SZTE-s résztvevőit. (További információ: www.u-szeged.hu és http://

F

kerekparosklub.hu/bam.)
A felsőoktatási intézmény újabb beruházásaihoz egyébként hozzátartozik a kerékpártárolók kiépítése, mint például a József Attila
Tanulmányi és Információs Központnál vagy az Állam- és Jogtudományi Kar épületénél is. A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak és
hallgatóinak is jelentős százaléka közlekedik kerékpárral, ezért is alakítottak ki zárt tárolókat, s biztosítanak alapvető szerszámokat is a
bicikliseknek a karbantartáshoz. Az SZTE igyekszik támogatni, hogy
diákjai a tömegközlekedés helyett a kerékpárt válasszák, hiszen aki
nyeregbe pattan, máris adózik a mindennapi testmozgásnak, egész-

Húzd meg jobban, menjen a munka!

ségtudatosabban él.

B. T. – P. M. L.
Fotók: Gémes Sándor

A számos egyetemi sport- és egészségnap közül a JGYPK-sok Trapp-napja az egyik legnépszerűbb.
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ADÓSSÁG
Szegeden épp 25 évvel ezelőtt írták le először az akkori tanácsházán, hogy ez a település kerékpárbarát város. Emlékszem, volt is egy komoly sajtótájékoztató, készült egy térképekkel megrakott
prospektus is. Eltelt negyed évszázad, érdemes lenne elővenni az akkori terveket. A város közlekedése nem sokat változott azóta, maradt a körutas-sugaras szerkezet, a két híd, minden főbb
villamosvonal, csupán az egyirányúság változott itt-ott, meg született néhány 30 kilométeres zóna.
Mégsem értek össze a kerékpárutak.
Nem ez az egyetlen adósságunk önmagunkkal szemben. Mert ott van például ez a végzetes kiszámítottság az érkezéseinkben: az utolsó pillanatban vagy az azután történő betoppanásé, ami előtt
a rohanásé a főszerep, nem az odajutásé, s így fölöslegesen elvesztegetett idő, idétlen időtlenség
uralkodik el rajtunk – mobillal a kézben. Mintha nem jutna nekünk megélhető idő.
Azt mondjuk, felgyorsult a világ körülöttünk, holott mi magunk pörgetjük az idő kerekét ahelyett, hogy egy kerékpár kerekét tekerve visszakeverednénk a nyugodtabb tempójú, szemlélődő
életbe. Az nem lehet akadály, hogy nincsenek kiépítve teljes egészében a kerékpárutak, sőt az sem,
hogy több helyen egészen hajmeresztő ívet kaptak a piros csíkok az úttesten, mert a város egyébként alkalmas a biciklizésre.
A napi sport e formája rávezethet a többi mozgásra is, én viszont látok itt ennél fontosabb összefüggést. Egy korábbi munkahelyemen három notórius bringás dolgozott. Az egyikőjük nyugodt,
lassú beszédű, szemlélődő, évődő ember, nevezzük őt Halásznak, mert a kitett levesnél mindig azt
mondta: „lassan merítsétek a hálót”. S itt arra utalt, hogy nyugodt kézmozdulattal még a menza
levesében is találni húst. Másikuk volt a Gyógyító. Ő, mielőtt kerékpáros lett volna, gyakran dacoskodott, nem is nevezhettük igazán barátságos kolleginának. Csendben váltott a válása után,
befelé fordult, majd kiderült, gyógyító energia van a kezében. Derékrándulást, fejfájást, náthát
söpört el néhány perc alatt. A kerékpár annyira hozzá kötődött, hogy mikor egy balesetben – nem
világították ki a munkagödröt – csúnyán megsérült, és csupa seb lett az arca, esze ágában sem volt
váltani. Jellemző, hogy arca sérüléseit szinte a csodával határos módon egy-két nap alatt eltüntette.
A harmadik kolléga a Festő. A napokban találkoztam vele, egy kerékpáros-hátizsákos haverjával
beszélgetett: két sugárzó tekintetű, ősz rocker.
Ők negyed évszázada adósság nélkül, kiegyensúlyozottan, a saját tempójukban élik az életüket.

Dlusztus Imre
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Megkérdeztük a hallgatót

S

Egészségesen élsz, sportolsz?
Lajtai Ivett

SZTE ÁOK, orvostanhallgaga-

SZTE ÁJTK, nemzetközi tanulmányok

tó

Különösebben nem élek egészségesen,

Próbálok törekedni az

de sok zöldséget eszem. Rendszeresen

egészséges életmód-

nem sportolok, de a biciklizés és a túrázás

ra: járok edzeni, az

a kedvencem. Erdőjáró vagyok, legutóbb
a Mecsekben jártunk. A bicik-

kozásra is ﬁgyelmet
fordítok,

lit

például

inkább

hobbiként.
hobb

Ajánla-

nem nagyon eszem.

nám másoknak is,

Ügyelek, hogy zöld-

mert jól átmozgat,
m

ség- és fehérjedús le-

eerősebb lesz tőle

re
gyen az étrendem. Erre

a láb. Ugyanak-

próbálok tudatosan ﬁgyelni.
elni.

kor a lányoknak

Focizom, és mellette kondiba
ndiba is

problémás lehet,

járok. Szegedre nem hoztam
ell a bit
bi

mert így nadrág-

ciklim, inkább gyalog közlekedem,

ban kell járniuk.
b

de otthon rendszeresen hasz-

Hévizi Mariann
Hé

nálom.

SZTE BTK, anglisztika

Tóth Zoltán Gábor

Vizsgaid
Vizsgaidőszakban

SZTE TTIK, programSportolok,
van

nem

élek annyi
annyira egészségesen,

tervező informatikus

de a szorgalmi időszakban so-

mikor

kat biciklizem – jó időben, mert

lehetőségem,

esőben in
inkább villamosra

de nem vagyok az

szállok. Nyáron nagyon
szállok

a típus, aki min-

sokat úszom, a Körös
soka

dennap mozog. A

mellett lakom. Az
me

társaság miatt a csa-

étkezéssel is próbáét

patsportágak felé von-

llok az egészséges

zódom. Próbálok minél
él

életmódhoz iga-

több zöldséget és gyümölmöl-

zodni: hat után

csöt enni: tegnap például
ul egy jó

nem eszem, bár

kis zöldségtálat nyomtam b
be vacsoráá

ez nem mindig si-

ra. A biciklimet éppen most készülünk összerakni

kkerül. Törekszem,

egy barátommal: ha jön a jó idő, nemsokára itt is

főleg mert jön a
fő

azzal tekerek be az Öthalmi Kollégiumból.

nyár, egyre kevesebb
nyá
ruha van rajtunk, és
csinosnak kell lenni.
csinosn
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közlekedéshez

szoktam használni, nem

este hét után már

Ó

táplál-

F

egészséges

U

Pilán Dániel

H

15 ezernél is több jelentkező
Az SZTE „vidék-Magyarország” legnépszerűbb képzőhelye

A
N
G
S

Növelte jelenlétét a továbbtanulók körében az SZTE: míg a felvételizőknek
2001-ben közel 12, addig idén több mint 14 százaléka itt szeretne
diplomázni. Ötödével, pontosabban 22 százalékkal csökkent országosan
a továbbtanulók száma. E trendnél kisebb arányban, 16 százalékkal
mérséklődött a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezőké.

Ú

A „Vidék-Magyarország legnépszerűbb egyeteme” címért évek óta
Szeged és Debrecen fej-fej mellett verseng. A felvételizőknek 2001-

L

ben közel 12 százaléka Szegeden, 9 százaléka Debrecenben, addig
idén 14,23 százaléka az SZTE-n 14,10 százaléka a DE-n szeretne dip-

Y

lomázni A két képzőhely között az első helyes jelentkezők száma
alapján idén mindössze 42 a különbség, Debrecen javára. Első helyen
8236 továbbtanuló diák jelölte meg a Szegedi Tudományegyetemet.
Változatlanul a második-harmadik legnépszerűbb képzőhely a Tiszaparti universitas. Azért is, mert az első helyen megjelölt karok közül
„vidék-Magyarország” második legnépszerűbb helye az SZTE Természettudományi és Informatikai Kara. (A szegedi TTIK-t öt fővárosi és
egy győri képzőhely előzi meg.) A legnépszerűbb húsz egyetemi kar
közé került az SZTE Bölcsészettudományi Kara (13. helyen) és a JuFotó: Gémes Sándor

Három szegedi
kar a húsz
legnépszerűbb között.

hász Gyula Pedagógusképző Kara (19. hely) is.
– Jelentősen csökkent azokon az alapszakokon a jelentkezők száma,
amelyeken nem kapott állami támogatottságú helyeket a szegedi

– 2012 őszétől a Tisza-parti universitas

egyetem – sajnálkozik Varga Zsuzsanna. Példának említi az SZTE Ál-

kötelékébe összesen 15 ezer 603 ﬁatal

lam- és Jogtudományi Karát, ahol az első helyen jelentkezők aránya

szeretne tartozni. Alapképzésben 10346,

33 százalékkal csökkent. A szegedi gazdaságtudományi képzésre

míg mesterképzésben 2818 ﬁatal kíván

első helyen tavaly 1000, idén 499 ﬁatal jelentkezett. E két kar vezető

Szegeden tanulni. Állami támogatásra

szakjain eltűnt az államilag támogatott nappali tagozatos osztatlan

13402 jelentkező pályázik – mutatja a fel-

és alapképzés. A szegedi bölcsész szakokra jelentkezők száma 14

vételizőkről készített különböző szempon-

százalékkal csökkent. – A színvonalas szegedi képzés ﬁnanszírozá-

tú táblázatokat Varga Zsuzsanna. Az SZTE

sát a tavalyinál 3 százalékkal több szülő vállalja: a múlt évi 55 ezer

oktatási igazgatója hangsúlyozza: a to-

119-ről, idén 56 ezer 743-ra nőtt az önköltséges helyekre pályázók

vábbtanulók számának általános mérsék-

száma – fejezi ki tiszteletét a szakember az anyagi erőfeszítést vállaló

lődése közepette az államilag támogatott

családok előtt.

helyekre a múlt évhez képest most közel

Mesterképzésben szegedi jellegzetesség, hogy – az országos ará-

15 százalékkal többen jelentkeztek. Sőt: az

nyokkal kisebb mértékben – 15 százalékkal csökkent a 3 éves alap-

SZTE 12 kara közül 3 – az általános orvosi

képzést megfejelni kívánó ﬁatalok száma: idén 22205 hallgató sze-

és a fogorvosi, valamint a mérnöki – azzal

retné folytatni egy szinttel feljebb tanulmányait.

büszkélkedhet, hogy idén a tavalyinál töb-

Újszászi Ilona

ben választották.
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Egyetem Klebelsberg örökében
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„Azok a nemzetek, amelyeknél nem folyik eredeti kutatás, amelyeknek még fő-

S
N

G

Közhely: Szeged és a szegedi egyetem nagyon sokat köszönhet Klebelsberg
Kunónak, a Bethlen-kormány kultuszminiszterének. A nagy hatású politikus
gondolatai máig érvényesek, munkájának kézzel fogható „eredményével”
nap mint nap találkozhatunk a Dóm téren vagy a klinikáknál.

Ú

L

A szegedi universitas szellemi főszponzora

idegen népek által felkutatott igazságokat

A

iskoláik is csak arra szorítkoznak, hogy az

nevezhetők. Egy ilyen nemzet tanárai csak
az idegen kultúrának commis-voyageurjei,
utazói, ügynökei. Egy nemzet naggyá
csak akkor lehet, ha kebelében önálló
kutatás folyik” – hangzanak az egykori
kultuszminiszer ma is aktuális gondolatai.
Klebelsberg Kuno örökében járva nem
lehet más a Szegedi Tudományegyetem
missziója, mint az, hogy nemzetközi szintű kutatóegyetemmé váljon – hangsúlyozta Szabó Gábor, az SZTE rektora.

Közép- és felsőoktatás kéz a kézben
– Nagyon nagy szükség lenne klebelsbergi
formátumú politikusra az országnak, hiszen messze megelőzte korát, a célok kitűzésében és abban is, hogy kezdettől fogva
tudatosan hangsúlyozta, hogy a kutatás, a
tudomány csak nemzetközi kontextusban
művelhető. Ma egy modern, magát kutatóegyetemnek valló universitas körülbelül
azokon az elveken működik, amelyeket
Klebelsberg a húszas évek végén nagyon
világosan megfogalmazott – jelentette ki
az akadémikus. A kultuszminiszter munkássága szerinte annak is tanúbizonysága,
Fotó: Gémes Sándor

hogy a sikeres oktatáspolitikához a kö-

Fritz Mihály reliefje a legendás
kultuszminiszterről.

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

zép- és felsőoktatást együtt kell fejleszte-
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H

tovább terjesszék, nagy nemzeteknek nem

H

ni. Mikor a Dóm téri épületeket átadták,
ugyanazon a héten avatták az ötezredik
tantermet az országban.

A
Az egyetlen helyes válasz

N

2011. november 11. óta viseli az SZTE
Egyetemi Könyvtár Klebelsberg nevét.

G

Szabó Gábor szerint ezzel régi adósságot
törlesztettek a kultuszminiszter felé. Idén
Mader Béla, a Klebelsberg-könyvtár főigazgatója Dux László professzor és
Kiss-Rigó László megyés püspök társaságában.

április 10-én egy Klebelsberg-reliefet is fel-

S

avattak a bibliotékában, Fritz Mihály szob-

Ú
L
Y

rászművész alkotását.

mélyiségek, államférﬁak, akik irányt, kivezető utat mutatnak – Ma-

– Minden nemzet életében vannak olyan

gyarország történetében az egyik legnagyobb traumatikus esemény

események, amelyek rövidebb vagy hosz-

Trianon volt, az egyik ilyen államférﬁ pedig Klebelsberg Kuno gróf

szabb ideig tartó traumát okoznak. Hogy

– fogalmazott Mader Béla, az SZTE Klebelsberg-könyvtár főigazga-

ezek milyen sokáig tartanak, és egyáltalán

tója.

túl lehet-e lépni rajtuk, nagyon sokban

Az átnevezés kapcsán elmondta: nem formalitás, hanem komoly

függ attól is, hogy vannak-e olyan nagy

szándék vezette a könyvtárat és az azt támogató rektort a névvál-

formátumú sze-

toztatás szenátus elé terjesztésében. Klebelsberg Kuno adta meg
Trianon után az egyetlen helyes választ a túléléshez azzal, hogy
az agyak kiművelése mellett tette le a voksát, egészen a legalsó
szinttől: népiskolai tantermekkel, külföldi magyar intézetekkel (Collegium Hungaricum), az egyetemekkel mutatta
meg azt, hogy a szellem erősítésével, az oktatás, tudomány és a kultúra támogatásával lehet túlélni.
Sokan elfelejtik Klebelsberg e máig érvényes
gondolatát.

Szent-Györgyi és Wigner
A kultuszminiszter személyes meghívására érkezett Szegedre a később Nobel-díjat
nyert Szent-Györgyi Albert, sőt, levelezéseiből azt is tudjuk, hogy kis híján egy másik Nobel-díjast is hozott ide, Wigner Jenőt,
aki Klebelsberg szavára ugyan kötélnek állt
volna, de nem akarta kitenni magát annak,
hogy utódja esetleg teljesen másféle politikus
lesz. A 2012. március 22. és 25. között a Tisza-parti
városban zajlott nagyszabású konferenciának, melyet
Szent-Györgyi Nobel-díjátvételének 75. évfordulójára rendeztek kilenc kitüntetett tudóssal, a valódi főszponzora Klebelsberg lett volna – összegzett a rektor.
Fotók: Gémes Sándor

Tavaly november óta
viseli Klebelsberg nevét
a bibliotéka.

Arany Mihály
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Szoftverrel a májrák ellen

I

Átültetésnél és rákterápiánál is hasznos lehet az új találmány

V

Á

C

Új orvosi szoftvereket fejlesztettek a GE Healthcare (GEHC) mérnökei a
Szegedi Tudományegyetem kutatóinak segítségével – a programok a széles
rétegeket érintő daganatos megbetegedések hatékonyabb gyógyítását
segítik majd elő.

O

A WHO 2008-as adatai alapján
világszerte a vezető haláloknak
ségek,

amelyeknek

N

számítanak a daganatos betegharmadik

leggyakoribb típusa a májrák. A

N

szoftver a máj daganatos megbetegedéseinek diagnózisát, a

I

terápia tervezését, valamint a
terápia nyomkövetését egyszerűsíti fejlett orvosi képfeldolgozó technológia alkalmazásával. A GEHC 12 éve működik
együtt az egyetem kutatóival
azzal a céllal, hogy a tudományos eredmények hasznosuljanak is a

A tudományos

eredmények a gy
akorlatban

is hasznosulnak

.

gyakorlatban.

Az Onkoterápiás

A lezárult kutatásban az SZTE részéről a Radiológiai Klinika, az

Klinika

Onkoterápiás Klinika és az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

tumorszegmentációkkal dolgoztak. Ah-

vett részt, ezáltal segítve a GEHC által gyártott és fejlesztett esz-

hoz ugyanis, hogy sugárterápiát hajtsunk

közök minél pontosabb illeszkedését a klinikai igényekhez. A 2009

végre, meg kell határozni, hol található a

áprilisában elindított, összesen 221 millió forint összköltségű pro-

daganat, körbe kell kontúrozni, és csak

jektnek az egyetem részéről az egyik szakmai kezdeményezője az

ezt a részt kell minél jobban besugározni.

azóta rektorrá választott Szabó Gábor akadémikus volt.

A szegmentálás gyorsításához automati-

A ﬁzikuscsoport azt a feladatot kapta, hogy megvizsgálják a

zálni kellett a folyamatot, ezt végezték el

duálenergiás CT-vel történő májzsír- és májvastartalom becslésének

a GEHC programozói, az orvosok pedig

lehetőségét és pontosságát, összehasonlítva a drágább és nehe-

tesztelték a szoftvereket. A Radiológiai

zebben elérhető MR-rel – tudtuk meg Kákonyi Róberttől, aki az

Klinikán a már ismert tumorok automa-

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéktől diplomamunkás hallga-

tikus detektálását vizsgálták, valamint az

tóként kapcsolódott be a projektbe, jelenleg kutatóként dolgozik

egyes szegmentumok vérellátását, mely a

a tanszéken. Kis János Benedek PhD-hallgató elmondta, szimulá-

túlélést befolyásolja transzplantáció ese-

ciós modelljükkel azt tapasztalták, hogy a korrekt eredményekhez

tén.

nagyon pontos eszköz és pontos mérés szükséges, melyből ki kell

– A radiológiában kiemelt szerepet kap

küszöbölni a különböző ﬁzikai hatásokat, amelyek negatívan befo-

az orvosi képek kvantitatív analízise, mert

lyásolják az eredményt.

lehetővé teszi az orvos számára, hogy ob-
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munkatársai

különböző

I
N
N
O
V

jektív kritériumok alapján hozzon döntést.

megjelenítését, valamint a máj virtuális sebészi vágását. E kompo-

Az együttműködés keretében kifejlesztett

nensek egyszerűsítik a máj kóros elváltozásai által érintett területek

szoftver révén a jövőben olyan komplex

pontos meghatározását, jelentősen növelve a diagnózis és a terá-

eszköz is elérhetővé válik klinikusok szá-

pia-tervezés megbízhatóságát, ezzel javítva a betegek túlélési esé-

mára, mint a máj szegmentumonként tör-

lyeit. A projekt legfontosabb outputja, hogy elindul egy új termék

ténő kvantitatív vizsgálata – magyarázta

fejlesztése, egy szoftveres alkalmazás – tájékoztatott Ruskó László,

Palkó András, az SZTE Radiológiai Klinika

GEHC szegedi irodájának kutatómérnöke, a projekt szakmai veze-

professzora.

tője. Emellett számos szabadalom, a kifejlesztett algoritmusokról és

A projekt során elkészült többek között

módszerekről tudományos publikációk születettek, az eredmények

egy májra specializált alkalmazás prototí-

nemzetközi konferenciákon is szerepeltek, valamint remény szerint

pusa, amely lehetővé teszi CT-felvételeken

egy hallgatót a doktori fokozathoz is hozzásegítettek.

a máj automatikus kontúrozását, a máj fő

Á

érhálózatának meghatározását, az érhá-

A. M.

lózat alapján a máj belső szerkezetének

C
I
Ó
Szabó Gábor rektor (középen) és Palkó András professzor (tőle jobbra) az eredményeket bemutató zárórendezvényen.
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D

Idegeink védelmében

A
L
O

A Parkinson-kór az egyik legismertebb neurodegeneratív betegség,
melyben hazánkban mintegy 16-17 ezer ember szenvedhet – a kór elismert
kutatója a nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-díjjal kitüntetett Vécsei
László akadémikus, a szegedi Neurológiai Klinika vezetője, az Általános
Orvostudományi Kar dékánja.

P

A

Vécsei László kutatásait Széchenyi-díjjal is elismerték

A professzor számos Parkinsonkórral foglalkozó nemzetközi bi-

K

zottságban tölt be vezető szerepet, a magas állami kitüntetést is

S

részben e betegség kutatásának
területén kifejtett munkásságáért

I

kapta. A Parkinson-kór a statisztikák szerint főként az 50-60 év
feletti idősebb korúak betegsége, a ﬁatalabbaknál többnyire a

S

genetikai hajlam révén familiáris
Parkinson-kór fordulhat elő. A

É

betegség tünettanában többnyire
féloldalon kezdődő kézremegés,
nehézkessé váló csoszogó járás,
előre hajló testtartás szerepel és

A

mindez az izmok merevedésével
társul, így előfordul mind a túlmozgás, mind az, hogy nem tud

R

megmozdulni a beteg. A későbbiekben előfordulhat memória-

D

zavar is. Nem minden remegés
szükségszerűen Parkinson-kór.

E

– Fontos, hogy megértsük a betegség pathoﬁziológiáját – emelte ki a professzor. A kór döntően

T

az agy egy kitüntetett régiójának
hibás működésekor alakul ki.
sejtjei dopamint termelnek, melyek beidegzik a striatum nevű
agyi régiót – ez tartja fenn az

Fotók: Gémes Sándor

egészséges mozgást. Parkinson-
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Vécsei László akadémikus és munkatársai
a korai stádiumban igyekeznek megelőzni a kórt.
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K

A

Az úgynevezett substantia nigra

K
A

kórnál a substantia nigra károsodik, és

– A kutatás egyik vonalán leginkább arra törekszenek a szakembe-

nem termel kellő mennyiségű dopamint.

rek, és magunk is folytatunk e területen vizsgálatokat, hogy olyan

A másik esetben, az úgynevezett Parkin-

molekulákat fejlesszenek ki, melyek képesek a korai stádiumban

son-szindróma esetén pedig a dopamint

megvédeni az érintett sejtek károsodását – tudtuk meg Vécsei Lász-

befogadó striatum receptorainak száma is

lótól.

T

lecsökken. Az okok még nem tisztázottak,

Arany Mihály

sok más környezeti és genetikai tényező

E

mellett bizonyos méreganyagok (toxinok),
sőt egyes gyógyszerek, illetve a nem meg-

D

felelően előállított kábítószerekben előforduló MPTP nevű anyag is előidézhetik
a substantia nigra károsodását.

R

A gyógyszeres terápiák során a hiányzó
dopamint próbálják pótolni, illetve minél

A

stabilabbra beállítani. – Kulcsfontosságú,
mennyire képes együttműködni az orvos
és a beteg – hangsúlyozta Vécsei László. A
sebészeti beavatkozás során pedig az agy

É

egy kitüntetett régiójába egy stimuláló
elektródát építenek be, mely képes mér-

S

sékelni a remegést.

NÉVJEGY

I
S
K
O
L
A
P
A
D

Vécsei László (1954) 1973-ban a
Petri Gábor Sebészeti Műtéttani Intézetében, majd Telegdyy
Gyula által vezetett Kórélettani
Intézetben kezdte tudományos
pályafutását, s itt kapcsolódott
be az idegrendszeri kutatásokba. Szakmai tapasztalatot szerzett többek között Svédországban
és Norvégiában, de kutatott a Harvard
Egyetemen is. 1993-tól a SZOTE (majd
Szegedi Tudományegyetem) Neurológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.
2001-től az MTA levelező, majd 2007 óta
rendes tagja. 2010-ben az SZTE ÁOK dékánjának választották. 2011 óta az MTA
Orvosi Tudományok Osztályának elnöke.
Számos tisztsége között az Európai Neurológiai Társaságok Szövetségének regionális
alelnöke, a Szegedi Akadémiai Bizottság
alelnöke. 1979-ben Apáthy István-emlékéremmel, 2005-ben Klebelsberg Kunó-díjjal, 2007-ben Szőkefalvi-Nagy Béla-díjjal
tüntették ki, 2012-ben Széchenyi-díjjal ismerték el sokoldalú munkásságát.
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SZÉCHENYI-DÍJ

Vécsei László az idegszövet-károsodás pathomechanizmusa, a fejfájás, a sclerosis multiplex és a Parkinson-kór kutatása, a neurológiai
kórképek kezelésében az új terápiás lehetőségek kidolgozása terén
végzett tudományos és kutatói munkássága, hazai és nemzetközi
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként kapta a magas állami elismerést. A professzor elengedhetetlenül fontosnak tartja a
tudományos kutatás és a klinikai munka közötti egyensúlyt, mint
mondta, a klinikusnak is nagyon tájékozottnak kell lennie a legújabb
tudományos eredményekről.
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Szegedikum: közszereplők és
professzorok

L
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Fotó: Gémes Sándor

– A politikai fordulatoktól és indulatoktól

Paczolay Péter

sem mentes hazai közéleti viszonyok kö– Szeged geopolitikai elhelyezkedése arra predesztinál, hogy a

zepette nem kérdőjelezik meg az alkot-

mesterképzésben középpontba állítsuk a regionalizmust. A szegedi

mánybírók pártatlanságát. Mert a testületi

képzés színvonalával kívántak büszkélkedni a politológushallgatók

munkában az alkotmányos értékeket alkal-

azzal, hogy önszerveződéssel kétnapos – hallgatói és oktatói elő-

mazzuk – mondta Paczolay Péter, az Alkot-

adásokból álló – konferenciát szerveztek – magyarázta Paczolay

mánybíróság elnöke. – Az indítványozók,

Péter. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

az állampolgárok elvesztették lehetősége-

Politológia Tanszékét vezető professzortól a szegedi szak ötödik

ik egy részét. Míg eddig bárki kezdemé-

születésnapján azt is megkérdeztük: nem érzi-e túlzásnak, hogy

nyezhetett eljárást alkotmányellenességre

Magyarországon egyszerre nyolc helyen tanítanak politológiát? –

hivatkozva, most csak az és akkor teheti

A szegedi képzés – a késői indulás ellenére is – minden mutató

meg, ha érinti az a jogszabály, amelyről

alapján az első három között van – fogalmazott a tanszékvezető,

állítja, hogy az alaptörvénybe ütközik. Bő-

aki tanítványaik elhelyezkedési esélyeiről azt mondta: sokan már a

vülésről kell beszélnünk viszont, ha az el-

hároméves alapképzés után is munkát találnak.

járás tárgyát nézzük, hiszen míg korábban

– Húsz éve oktatok Szegeden. Látom a hallgatókon, hogy számukra

csak jogszabállyal kapcsolatosan lehetett

többlet, ha a megszokott professzor nagykövetként, külügyminisz-

panaszt tenni, addig immár a bírói döntés

terként vagy éppen alkotmánybíróként olyan élményeket is meg

ellen is fel lehet lépni. Ugyancsak bővülés

tud osztani, amelyekre egyébként nem lenne mód és lehetőség

mutatható ki az eljárás szemszögéből: míg

– érvelt a szegedi jogi kari oktatás egyik – némelyek által kritizált –

eddig nem volt jogorvoslati hatása az AB

jellemzője mellett. Paczolay Péter tapasztalata: a szegedi hallgatók

döntésének, addig most indítványozóként

büszkék arra, hogy például három alkotmánybíró is oktatja őket.

új szerepbe kerül – vont mérleget az im-

Elismerte, hogy a különböző feladatokat nehéz összeegyeztetni,

már 15 személyből álló testületet érintő

mindez többletterhet is jelent, ám hangsúlyozta: – Oktatási fel-

változásokról. – Mindezzel a való élethez

adataimat, a szakvezetést is beleértve, maradéktalanul el tudom

került közelebb az Alkotmánybíróság.

látni. Miközben e pozícióban az egyetem, a kar érdekeit is tudom

Ú jszászi I lona

képviselni.
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A

A való élethez került köze
közelebb az Alkotmánybíróság az
válto
év elejétől érvényes változásokkal.
Azzal pedig, hogy
alkotmányybírák ééss m
ás közszereplők is oktatnak a
alkotmánybírák
más
s
szegedi
egyetemen a képzést
viszik közel a gyakorlathoz
– véli Paczolay Péter, az AB
elnöke, a szegedi egyetem
tanszékvezetője.

R

C

Ötéves a politológia szak

K

Digitális bennszülöttek a neten
Valóban arctalan az új nemzedék?

U
L
T
Ú

Multitasking, hálózati társadalom, megfordult szerepek, töredezett
identitás és különbségek „z” és „x” generációk között – egyre digitalizálódó
társadalmunk hívószavai ezek. De milyen változásokat hozhat maga után az
egyre aktívabbá váló „online élet”? Vajon a közösségi oldalak térnyerésének
kik a vesztesei? Mára igaznak tűnhet: „az vagy, amit kiposztolsz”.

R

A mai ﬁatalok
Az új materiális értékek és a válságtársadalmak posztmaterializmu-

A

sa együtt van jelen a 21. században – véli Jancsák Csaba, az SZTE
JGYPK adjunktusa. A globalizáció univerzális értékeket teremtett,
ám a mai ifjak már maguk példaképei. Ezt a jelenséget Prónay Szabolcs, az SZTE ÁJTK tanársegéde fejtette ki: a ﬁatal életszakasz,
amely identitásépítésre szolgálna, ma már egy bizonytalan korszak. Ezt megerősítette Mátyus Imre, az
SZTE BTK tanársegédje: a digitális technika „domesztikálásával” megváltozott a viszonyunk a találmányokhoz: életünk részeivé
váltak a kütyüink. A világot immár mediatizált tapasztalatok
alapján értelmezzük, képernyők
és

monitorok

beiktatásával
dolgozzuk

fel

az élményeket,
Virtuális valóságban.

állítunk elő tartalmakat.

„Sose növünk fel” – ezzel az állítással nyi-

„Megfordult

totta meg Gyarmati Sándor, a Szegedi Tár-

repben” vannak a

sadalomtudományi Szakkollégium tagja

mostani egyetemisták

a hálózati társadalom és az internet kap-

és tinédzserek, hiszen ők

csolatát elemező konferenciájukat. Milyen

mutatják

hatással lehet az egyre digitalizálódó világ

mi hogyan működik, ők mondják

a mai ﬁatalokra? A kérdésre nem csupán a

meg, mi a trendi, és a ﬁatalság

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói

kultuszának térnyerésével ők vál-

keresik a választ.

nak ideállá. Azonban ezt a terhet

sze-

meg

szüleiknek,

az „y” és „z” generáció úgy kény-
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A közösségi média megjelenése kommunikációs kényszert hozott magával. A

A

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

moltatással az önreprezentáció igénye

R

folyamatos információáramlással és ára-

kodott el: az általunk publikált tartalmak

Ú

helyett az önmediatizáció jelensége ural-

Ugyanolyan

szabályrendszer-

hez kapcsolódunk, mint a társadalom,
s ugyanolyan komplex digitális lényként
próbálunk megjelenni, mint amilyenek az

telen viselni, hogy a digitalizációnak és az internetnek köszönhetően

nyított kialakításának veszélyei is vannak.

kitáruló világban, a megnyíló chatablakok kereszttüzében bezáród-

Nem kell a függőségig elmennünk ahhoz,

nak, majd megoldás nélkül maradnak a konﬂiktusok – magányos

hogy káros hatással legyen a technikához

utazókká lettünk a digitális univerzumban – fogalmazott Prónay

való ragaszkodás életünkre. A folyamatos

Szabolcs.

fejlesztéseknek köszönhetően – Mátyus
Imre szerint – életbe lép a „szűrőbuborék”

A közösségi média foglyai

elmélet: mivel a rendszer válogatott, pro-

Tömegek szörföltek az interneten már a

ﬁlunkhoz idomított tartalmakat és isme-

kilencvenes években is. A web 2.0

rősöket közelít felénk – gondoljunk csak

hozta el az egyéni felhasználók

a keresők működésére vagy a közösségi

térnyerését: a blogokkal,

oldalakon „kikopó” elhanyagolt bará-

videómegosztókkal

tainkra – kevesebb lehetőségünk marad

bárki amatőr tarta-

kritikákkal szembesülni, veszélybe kerül az

lomszolgáltatóvá

egészséges önreﬂexió megléte, s könnyen
igazzá válhat: „az vagy, amit kiposztolsz.”

Azon-

ban 2012-ben a
közösségi média

Multitasking mindenkor

korát

A

Egyes elméletek a technikához való vi-

felhasználói tar-

szonyuk szerint három csoportra osztják

talmak

expan-

a társadalmat: az „x” generáció, azaz a

ziójával

egyúttal

harminc éven felüliek korlátozott módon

a médiagazdaság

élnek a fejlesztések előnyeivel; míg az

mint rendszer erő-

egyetemista korúak, a 20 és 30 év kö-

váltunk,

zöttiek már „digitális bennszülöttnek”

hiszen mi is tudunk mé-

nevezhetőek. Az „y” generációból a há-

forrásaivá
diatermékeket

A web 2.0 robbantotta ki
a forradalmat.

éljük.

előállítani:

lózati társadalmak „polgárai” kerülnek

a személyes blogok hírportá-

ki, a náluk ﬁatalabbak azonban szinte

lokhoz illeszkednek, az internetre

okostelefonnal a kezükben tették és teszik

feltöltött videók előtt reklámok je-

meg az első lépéseiket, ők alkotják a „z”

lennek meg, közösségi oldalainkon

generációt. Székely Levente, az Excenter

készült proﬁlunkat ezrek is ﬁgye-

Kutatóközpont kutatási igazgatója szerint

lemmel kísérhetik.

az internet könnyű elérése és mindenhol,
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K

internetes leképezésének, proﬁljaink irá-

U

„ofﬂine” világban vagyunk. Ám magunk

Bárki amatőr tartalomszolgáltatóvá válhat.

válhatott.

L

zendővé.

T

segítségével tesszük magunkat értelme-

K

mindenkor jelenléte a multitasking jelenségét is magával hozta. Azzal, hogy egyszerre több ablak van nyitva minden bön-

U

gészőben, szól a zene tanulás közben, két
lapozás között még „lájkolunk” gyorsan

L

egyet, vagy TV-nézés közben elolvassuk
az RSS-en keresztül érkező híreket, hatal-

T

mas mennyiségű információ áramlik folyamatosan felénk. Egyes felmérések szerint

Ú

a ﬁatalok napjához 7-7,5 órát ad hozzá
digitális tevékenységük, amelyhez nagyban hozzájárul, hogy a 21. században már

R

minden elérhető egy kijelzőről.
A most egyetemista korúak már bele-

A

születtek az információs társadalomba: a
médiahasználat mára elérte csúcsát, ám
általa a felhasználók kiszolgáltatottsága is
növekedett.
A World Internet Program kutatásai szerint egy felhasználó minél ﬁatalabb, annál
több tevékenységet végez egyszerre. Folyamatos a háttérkommunikáció az azonnali üzenetváltó programokkal, ezért még
az olyan komolyabb tevékenység, mint a
tanulás vagy a munka sem megy már az
internet kizárásával. Azonban az ember
egyszerre csak két dologra tud odaﬁgyel-

Székely Levente, az Excenter Kutatóközpont kutatási igazgatója.
ni. Ezért a multitasking megterheli a kognitív rendszert, ráadásul a digitális eszközök
ezen felhasználóinak már az agyszerkezete is más az „x” generációéhoz képest.
Ellenben azt a mai napig nem tudjuk biztosan, milyen hatással lehet a gyermekekre
és szocializációjukra ez a jelenség, hogyan
fog a „z” generáció – ilyen koncentrációs
nehézségekkel – helytállni majdan a munkaerőpiacon, s milyen szociális hálót lesz
képes – az online felületektől függetlenül
– magáénak tudni.

Kiss Tímea
Fotók: Gémes Sándor

Tanulás, zenehallgatás és facebookozás
– minden megy egyszerre?
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Első osztályú kapcsolatok

R

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

Hosszú viták előzték meg a döntést, hogy az SZTE szegedi sportklu-

sét ﬁnanszírozni tudjuk. Így jött az ötlet,

bokkal működjön együtt – emlékszik vissza a 2006-os kezdetekre

hogy lehetőleg névadó szponzori szer-

Badó Attila, aki akkoriban a sportért is felelős hallgatói és közkap-

ződésekkel és marketingcélokat szolgáló

csolati rektorhelyettesi tisztséget töltötte be.

egyetemi forrásból kellene egyetemi proﬁ

– Forrásink szűkössége miatt tisztában voltunk azzal, hogy nehéz

csapatokat támogatni. Ezzel egy időben

lenne felépíteni olyan első osztályú egyetemi csapatokat, amelyek

jött a megújulni kívánó Szedeák megkere-

hatására az SZTE nevétől lenne hangos a sajtó. Más egyetemek,

sése, akik a szegedi férﬁ kosárlabda jövő-

akik proﬁ csapatok fenntartásával próbálkoztak, nagyon komoly ne-

jét az SZTE-vel szorosabbra fűzött kapcso-

hézségekről számoltak be. Az is világos volt, hogy a tömegsportot

latban látták. A szerződés megköttetett,

nem szabad összekeverni a reklámértékkel rendelkező elitsporttal,

és így minimális befektetéssel lett olyan

és hogy egy ﬁllért sem szabad elvonni a sikeresen működő egyetemi

egyetemi csapatunk, amelyről nem is ál-

szakosztályoktól csupán azért, hogy egy-két sportág proﬁ szereplé-

modhattunk volna, s amely közvetlenül és

Az SZTE nevét viselő női vízilabdacsapat legnagyobb sikere a tavaly szerzett kupaezüst.
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Az előző évtized közepén az SZTE a nyugat-európai és amerikai
felsőoktatási intézmények mintájára felismerte a versenysportban rejlő
marketinglehetőségeket, ezért feltörekvő helyi sportklubokkal „kötött
házasságot”.

N

E

A partner sportklubok eredményei igazolták az SZTE befektetését

EHÖK SE és USC
A Szegedi Tudományegyetem sportolói szervezett keretek között,

K

közvetve is hallgatókat vonz egyetemünk-

versenyszerűen sportolhatnak két, az universitashoz ezer szállal

re – így a professzor.

kötődő sportegyesületben is. Az SZTE EHÖK SE immár férﬁ és női

A férﬁ kosarasokat (ma: Naturtex-SZTE-

O

Szedeák) követően a szegedi női vízilabdá-

vízilabda, férﬁ és női röplabda, futsal, amerikai futball, rögbi, küz-

sok (jelenleg: Szegedi Vízmű Taylor&Nash

dősport szakosztállyal várja az érdeklődőket, s az Universitas SC Sze-

R

Universitas) és a vívók (SZTE Vívó Klub)

ged szintén számos egyéni (aerobik, atlétika, fallabda, falmászás,

névadó támogatója lett a felsőoktatási in-

N

tézmény. S hogy miért éppen rájuk esett

dzsúdó, kick-box, speedminton, tollaslabda, torna) és csapatsport-

a választás?

ágban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) nyújt verseny-

– A kosárlabdásokkal elinduló együtt-

E

sportolási lehetőséget.

működési forma gyorsan ismertté vált
Szegeden, és egyre többen

R

kerestek meg bennünket egy

tokat, hogy meghatározott számú hallgató-

hasonló

szponzori

juknak elengedte a költségtérítését. Emiatt

szerződés kialakítása céljából.

sok tehetséges sportoló választotta Szegedet

Minden sportágat a marketing-

úgy, hogy ez bevételkiesést tényszerűen nem

értéke és a benne rejlő későbbi

jelentett az egyetemnek, hiszen enélkül nem

lehetőség alapján igyekeztünk

is Szegeden folytatták volna tanulmányaikat.

támogatni, és azzal a feltétellel,

A siker pedig vitathatatlan, hiszen a vívók is

ha a nevében valamilyen for-

egyre szebb eredményekkel hívják föl ma-

mában megjelenik az egyetem

gukra a ﬁgyelmet, a férﬁ kosarasok és a női

neve. A női vízilabda adta ma-

pólósok pedig évek óta meghatározó tagjai

gát, hiszen népszerű sportról van

a honi elitnek, szereplői a helyi és az or-

szó, és az eredményeik gyorsan

szágos médiának – azaz „viszonylag rövid

igazolták a befektetést. A vívás

idő alatt és a mai sportban szinte nevetsé-

pedig tradicionálisan „intellektuá-

gesen kis befektetéssel sikerül eljutni oda,

lis” sportnak számít, melynél szinte

hogy elismert első osztályú csapatokkal
-SZTEex
rt
u
at
N
a
Drahos Gábor
isége. büszkélkedhet az SZTE”, ahogy a korábbi
k vezéregyén
yi
eg
k
eá
ed
Sz
rektorhelyettes összegez.

névadó

természetes volt az egyetemi kötődés – magyarázza Badó Attila.

Révész Balázs marketing- és kommunikációs igazgató

Az SZTE jellemzően úgy tudott és

Fotók:
Gémes Sándor

tud segíteni egy-egy klubnak, hogy az

egyetért vele: a sportlehetőségek, az SZTE által támogatott spor-

edzéseikhez vagy

tolók, csapatok munkája is hozzájárul az egyetem méltán jó hí-

a

versenyekhez

réhez. Ugyanakkor azt a szempontot is fontosnak tartja, hogy az

helyet biztosított,

universitas segítse polgárait egészségük megőrzésében, teret, esz-

vagy partner volt

közöket, lehetőséget teremtve a sportolásra, mozgásra, kikapcso-

a kedvezményes

lódásra. Ezáltal ugyanis a kiegyensúlyozott, sportban és tudomány-

bérleti konstruk-

ban egyaránt jól teljesítő hallgatók segíthetik az egyetemet alapvető

ció

kialakításá-

feladatának mind teljesebb betöltésében. Emellett örömére szolgál,

ban. Az utaztatás-

hogy a városi sportegyesületek mellett az Universitas SC Szeged és

ban is igyekezett

az SZTE EHÖK SE is egyre szélesebb lehetőséget kínál a diákoknak a

szerepet

versenysportokban való részvételre.

Molnár Miklós (11)
védőmunkájáról
híres.

vállalni

az intézmény, il-

Pintér M. Lajos

letve azzal támogatta

„szárnyai

alá vett” csapa-
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„Nem emberi fogyasztásra” – áll a színes zacskókon

Z

Kati, Brigi és Gina:
a dizájnerdrogokról, kicsit másképp

Ó

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

T

A

L

L

„Garantált minőség.” „Tiszta anyag.” „Megbízható eladó.” Ezekkel az
állításokkal hirdetik magukat a dizájnerdrogokat árusító oldalak. Ezek
a pszichoaktív szerek rendőrségi tiltólistákon nem szerepelnek ugyan,
hatásuk mégis olyan, akár az ecstasyé vagy a heroiné, ám ezeknél
sokkal veszélyesebbek. De miért is? Szabadegyetemi előadáson és a
drogcentrumban is kerestük a választ.
Kati, Brigi és Gina. E szavak egy ideje már nemcsak női neveket je-

magukban. Fülöp Ferenc akadémikus, az

lentenek: az elmúlt néhány évben divatossá lett dizájnerdrogok pár

SZTE

fajtáját hívják így a fogyasztók. Ezek a rendőrségi tiltólistákon nem

professzora a Szabadegyetem – Szeged

szereplő pszichoaktív szerek népszerűségüket annak köszönhetik,

egyik előadásán elmondta: az új anyagok

hogy hatásuk az illegális kábítószerekéhez hasonló, azaz olyan tüne-

házilag, nem steril körülmények között ké-

teket okozhatnak, mint a kokain, a heroin vagy éppen a marihuána,

szülnek, ezért számos, az egészségre kü-

ám fogyasztásukért – és árusításukért – büntetőjogi felelősségre nem

lönösen ártalmas összetevőjük lehet. Mivel

vonható senki.

laboratóriumi előállításuk igen költséges, a

Gyógyszerésztudományi

Karának

készítményekbe bármilyen szennyeződés

„Lenyelni tilos…”

bekerülhet, nem „tiszta” anyagok jutnak

A dizájnerdrogok mesterségesen előállított anyagok, stimulánsok,

ezáltal a fogyasztók kezébe. Ezért nem

hallucinogének, szintetikus kannabinoidok, kombinációk vagy herbal

igaz a webshopok „garantált minőség”

szerek. Piacra kerülnek por, tabletta, folyadék vagy impregnált hor-

ígérete sem, de hamis a vásárlók meggyő-

dozók formájában. Éppen ezért fogyasztják őket orrba szippantva,

zésére szánt, az interneten olvasható rek-

orális vagy intravénás módon, betekerve, illetve italba keverve. Mivel

lámszöveg is: „minden egyes szállítmányt

legális szerekről van szó, még az interneten vagy az úgynevezett head-shopokban is hozzáférhetőek. Megtévesztő –
„Lenyelni tilos és veszélyes”, „Nem emberi fogyasztásra” –
feliratokkal, fürdősó, füstölő vagy növényvédő szer címkével
látják el csomagolásukat, az online felületeken pedig még
akciókat, házhoz szállítást és többféle ﬁzetési lehetőséget is
bevetnek.

Pincéből, ólból a buliba
Népszerűségüket ezek az anyagok annak is köszönhetik,
hogy a „klasszikus” drogoknál sokkal olcsóbbak; mindemellett egyre bővül a kínálatuk az eladóknál, akik élnek,
mert élhetnek az összes rendelkezésükre álló marketing-lehetőséggel. Ám a még ismeretlen dizájnerdrogok számos, a

Fotó: illusztráció

régi szerekhez képest gyakran súlyosabb veszélyeket rejtenek
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Lehet, hogy legálisak,
de rendkívül veszélyesek...

T
A
L
L
Ó
Z
Ó

egy független laboratóriumban leteszte-

szágos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) márciusban elkészült, és áp-

lünk”.

rilisban a Magyar Közlönyben is kihirdették az úgynevezett „C-listát”,

Az oktató felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy

amely már nem a konkrét szereket, hanem az alapvegyületeket tiltja.

a neten feltüntetett képletek ellenére a

Ennek ellenére számos, még legális és veszélyes szer hozzáférhető

dizájnerdrogok pontos kémiai összetétele

– mondta Búsi Dávid, a SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági

ismeretlen, bármilyen hatóanyag belekerül-

Drogcentrum dolgozója.

het egy-egy biztosnak és biztonságosnak

Az utcai szociális munkás szerint amellett, hogy a dizájnerdrogokról

hitt, előzőleg akár már „bevált” anyagba

a használók nem rendelkeznek valós információkkal – legalitásuk

ugyanúgy, mint a még ki nem próbáltba.

miatt –, gyakran veszélytelennek vélik őket. Mivel nincs kialakult fo-

Még ha ugyanattól a dealertől érkezik a

gyasztási kultúrája az új szereknek, könnyen túladagolhatóak, hiszen

látszólag ugyanolyan szer, valótlan a „tuti

bizonytalan származásuk miatt változó lehet az adagok hatóanyag-

az anyag” állítás, hiszen egy kínai pincé-

tartalma is. A felhasználási szokások mindazonáltal a generációs sza-

ben vagy egy magyar ólban készült, soha

kadékok mentén ugyanúgy kirajzolódnak: a tizenévesek – a könnyű,

le nem tesztelt kábítószert ki tudna ellen-

internetes hozzáférésük miatt – a leggyakoribb vevői az új drogokat

őrizni?

áruló shopoknak. Így mára ők is veszélyeztetett fogyasztók lettek,
hiszen még az egészségügyi dolgozók sem lehetnek tisztában a leg-

C-listán az alapvegyületek

frissebb anyagok hatásaival, gyakran a segítségnyújtást is akadályoz-

A dizájnerdrogok kiszámíthatatlanságá-

za az addig ismeretlen szerek megjelenése. Ráadásul a dizájnerek

nak másik oka, hogy az előállítóknak olyan

hosszú távú hatása egyelőre feltérképezhetetlen. A drogcentrum

vegyületeket kell piacra dobniuk, amelyek

munkatársa – pontos kutatások híján – egyelőre csak inteni tudja a

legálisak, azaz a rendőrség nem minősí-

fogyasztókat: amíg egy heroinista évek alatt épül le, az új drogok fo-

tette őket tiltottnak. Azonban az eddigi

gyasztói akár pár hónap alatt is végzetes következményekkel szem-

gyakorlatba változást hozott a 2012-es év

besülhetnek, mivel gyorsan függővé válhatnak. A dizájnerek rend-

Magyarországon. Januárban kilenc új szer

szeres használatával akár rövid időn belül skizofrénia, agysorvadás,

került fel a kábítószerek listájára, köztük öt

a túladagolásukból adódóan a légzőközpont bénulása, agyvérzés,

szintetikus kannabionid, amelyek „spice”

trombózis alakulhat ki – ﬁgyelmeztet honlapján az ORFK is.

néven terjedtek el, illetve az internetes oldalakon népszerűvé vált MDPV is. Az Or-

Kiss Tímea

Déli-Party Szerviz
Szeged szórakozóhelyein immár több mint egy éve fel-fel tűnik a Déli-Party
Szerviz, ami a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum projektje. Az intézmény munkatársai a biztonságosabb bulizást szeretnék elősegíteni: ásványvizet osztanak a túlzásba esett ﬁataloknak, vigyáznak a rosszul levőkre, vagy
éppen tájékoztatót tartanak a partydrogokról.
A drogcentrum dolgozója, Jeddi Márton szerint a ﬁatalokra a „gyorsivás” jellemző, amivel rövid idő alatt „ütik ki” magukat, míg a drogfogyasztást „bulija
válogatja”.
A szociális munkás elmondta: a Party-Szervíz most játékot indít. Aki egy-egy
szórakozóhelyen lefotózkodik a kabalaállatukkal, belépőket, pizzát és ajándéktárgyakat nyerhet.
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SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

V

Több SZEM többet lát!
A megújult Szegedi Egyetem Magazin (SZEM) 3. lapszámát tartja a kezében. Találkozott már az
újság korábbi példányaival?

Ő

Í

Karikázzon, hogy tekerhessen!

D

a) igen, mind a két korábbi számot olvastam
b) igen, az egyik számot olvastam
c) igen, láttam már, de nem olvastam

R

d) nem

É

Hol jutott hozzá a SZEM ezen példányához?
a) a TIK-ben

K

b) kari épületben
c) kávézóban
d) kollégiumban
e) egyéb helyen:

Mi a véleménye az újság külalakjáról?
a) szebb, mint a korábbi Szegedi Egyetem, szívesen lapozom át
b) kevésbé tetszetős, mint az elődje, a Szegedi Egyetem
c) a régi is tetszett és most is tetszik, egyformán jók a szememben
d) a régit és az újat is elolvastam, a külalakja nem számít
e) nem tudom, milyen volt régebben, ez most tetszik
f)

nem tudom, milyen volt régebben, ez most nem tetszik

Milyen téma kötötte le legjobban a ﬁgyelmét a megújult SZEM-ben?
a) tudomány
b) egyetemi élet
c) portré
d) kultúra

Mit gondol: a magazinban feldolgozott kérdések mennyire érintik Önt? Értékelje ötfokozatú
skálán, hogy mennyire tartja igaznak a lenti állításokat, ahol 1= egyáltalán nem igaz, 5= teljes
mértékben igaz Önre.
a) a cikkek szorosan kapcsolódnak az egyetemi élethez, amelynek én is részese vagyok (...)
b) érdekes szövegeket olvastam még úgy is, hogy nem kötődtek szorosan az egyetemhez (...)
c) a magazinban tárgyalt témák nem érintettek engem, de izgalmasak, érdekesek voltak (...)
d) egyik cikk sem érintett meg és nem is érdekelt (...)

Miről olvasna többet?
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K

Melyik cikk/cikkek volt/ak az Ön számára a legérdekesebb/ek az eddigi lapszámokban?

É
Összességében mit gondol a SZEM-ről?

R

a) tetszik az új lap, végig fogom olvasni a következő számokat is
b) csak pár cikket olvasok el belőle, de ezentúl is lekapom a tartóból

D

c) belelapozok, ha nincs jobb dolgom, de nem igazán érdekel
d) nem veszem el a tartóból, nem érdekel az egyetemi élet

Ő

Milyen kapcsolatban áll az SZTE-vel?
a) az SZTE dolgozója vagyok

Í

b) az SZTE hallgatója vagyok
c) nem állok hivatalos kapcsolatban az egyetemmel

V
Az SZTE mely egységében tanul/dolgozik?
a) ÁJTK

b) ÁOK

c) BTK

d) ETSZK

e) FOK

f)

GTK

g) GYTK

h) JGYPK

i)

j)

MK

k) TTIK

l)

MGK

m) TIK

n) Klebelsberg-könyvtár

ZMK

o) egyéb:

Neme:
e) nő
f)

férﬁ

Életkora: …………… év
Kérjük, a kitöltött kérdőíveket személyesen vagy postai úton juttassa el a Szegedi Egyetem Magazin szerkesztőségébe
(6722 Szeged, Honvéd tér 6.) 2012. május 21-éig! Azok között, akik válaszaikkal segítik munkánkat, 2 db egyenként
10 ezer forint értékű, egyetemi ajándéktárgyakból és kerékpároskellékekből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki. A
nyerteseket e-mailben értesítjük.
Részt kívánok venni a nyereményjátékban (ha igen, ikszelje be)!
Név:
Lakcím:
E-mail cím:

A Szegedi Tudományegyetem kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél számára
nem adja ki, az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
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