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KORMÁNYRENDELET

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

						
2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről

A Kormány Szent-Györgyi Albert örökségét szem előtt tartva a tehetséggondozás és a helyi tudományos műhelyek fejlesztése érdekében
1. támogatja a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány „Szegedi Tudós Akadémia” programjának megvalósítását, valamint a Szent-Györgyi Kollégium - vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő - létrehozását;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a Szent-Györgyi Kollégium székhelyéül szolgáló, Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges legfeljebb 200 millió forint, továbbá az ingatlan felújításához szükséges legfeljebb 1300 millió forint
forrás biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
b) a Szegedi Tudós Akadémia működtetéséhez szükséges 250 millió forint forrás bázisba épülő módon történő
biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
c) a szegedi székhelyű Radnóti Miklós Gimnázium felújításához szükséges 150 millió forint forrás biztosításáról
a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
d) a hódmezővásárhelyi székhelyű Németh László Gimnázium felújításához szükséges 80 millió forint forrás
biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
e) a c) és d) alpontban megjelölt intézmények laboratóriumának működtetéséhez 30-30 millió forint forrás biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. június 30.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon
támogatási szerződés megkötéséről a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvánnyal.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
(MAGYAR KÖZLÖNY – 2015. évi 207.szám)

5

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Nemzeti Tudós Akadémia létrehozásának szükségessége

Magyarország mindig is bővelkedett kreatív gondolkozású emberekben. Ezt bizonyítja az is, hogy mintegy 16
magyar származású Nobel-díjas tudósunk és számtalan nemzetközileg is kiemelkedő kutatónk volt (pl. Straub F.
Brunó, Szentágothai János, Bay Zoltán, Teller Ede, Szilárd Leó, Polányi Mihály, Eötvös Lóránd) és van (pl. Lovász
László, Freund Tamás) jelenleg is. Azonban azt is megállapíthatjuk, hogy Magyarország a nemzetközi szinten
mérhető kiváló tudományos teljesítmény terén jelentősen elmarad a külföldi vezető egyetemek teljesítményétől,
főként a természettudományokban. Egyre csökken a minőségi kutatók száma, emiatt mind az egyetemi-, akadémiai közeg, mind pedig az innovatív ipar is nehéz helyzetbe kerül.
Az egyetemek oktatói karainak és diákjainak száma az elmúlt 25 évben közel ötszörösére nőtt, azaz jelentősen
felhígult, mely egyértelműen a minőségi képzés rovására ment. A 16-36 éves korosztályban horizontális (azaz
egy adott életszakaszra vagy iskolatípusra koncentráló), oktatási rendszerünk van, mely nem képes a kiemelkedő
tehetségű diákok felkarolására. Vannak ugyan tehetséggondozó programok, de azok is horizontálisak, nem kiszámíthatóak, és nem biztosítják az egyén lendületes, vertikális előrehaladását. Végül, de nem utolsó sorban: nincs a
tehetséges diákok számára vonzó tudós életpálya modell.
Mindezek következtében a legtehetségesebb diákok közül sokan külföldi egyetemeken kezdik el tanulmányaikat, és
nagy valószínűséggel ott is maradnak. Nehezíti a helyzetet, hogy az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) legjobb helyezettjeinek külföldi egyetemek ajánlanak ösztöndíjakat, így a legjobbak jelentős része már be
sem kerül a magyar felsőoktatási rendszerbe.
A megoldást egy vertikális, multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszer jelentheti. Ezt felismerve 2013 őszén
a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány létrehozta a Szegedi Tudós Akadémiát (SZTA) Szegeden.
Az elmúlt évek szakmai sikereinek köszönhetően a program iránt országszerte nagy az érdeklődés, így lépésenként szeretnénk kiterjeszteni más, orvosbiológiai kutatással és tehetséggondozással foglalkozó felsőoktatási intézmények irányába.
Tisztelettel:
						
							Dr. Hegyi Péter
						 az SZTA programigazgatója
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA PROGRAMJA
A XXI. század új, multigenerációs
iskolarendszere
2013–2033

MOTTÓ:
„Aki népoktatást szervez, az szórja bőven a művelődés magvát a nép széles rétegeinek
televény földjébe, mint a magyar magvető. Aki tudósnevelés körül törődik, az legyen
orchideakertész, foglalkozzék minden cseréppel külön-külön.”
(Klebelsberg Kuno)
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A Szegedi Tudós Akadémia története

A

magyar tudományos élet szempontjából 2012 fontos év volt. Ekkor ünnepeltük a világhírű magyar tudós,
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját. A megemlékezés-sorozatra kilenc Nobel-díjas kutató látogatott el Szegedre, hogy tiszteletét és nagyrabecsülését fejezze ki a világhírű szegedi kutatóemléke
előtt. A konferencia ideje alatt a Nobel-díjas kutatók ellátogattak Szeged vezető gimnáziumaiba, találkoztak az
egyetemistákkal és a fiatalok fórumán válaszoltak a hallgatóság kérdéseire. A gimnazisták, egyetemisták és a
Nobel-díjas kutatók pillanatok alatt megtalálták a közös hangot, élvezetes vitákat folytattak. Az üzenet egyértelmű volt: a diákság továbbra is rendkívül nyitott, fogékony az intellektuális minőség iránt.
A sikerből kiindulva a főszervezők (Hegyi Péter és Varró András) 2013 januárjában létrehozták a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványt, melynek rövid távú célkitűzése az, hogy Szeged város
fiataljai ne csak a nagy évfordulókon találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem rendszeresen,
évente legyen lehetőségük rá, ezzel a tudomány tisztelete, szeretete erősödjön a város és vonzáskörzete ifjú
polgáraiban.
A rövid távú cél megvalósítása érdekében első lépésként 2013-ban is sikerült Nobel-díjas kutatót a Tisza
parti városba meghívni. 2012 óta tizenkét különböző rendezvényen („Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója” rendezvénysorozat) összesen huszonkét Nobel-díjas előadást sikerült Szegeden megszervezni, mely
Európában is egyedülálló eredménynek számít.
Az Alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy megteremtse Szegeden azokat a feltételeket, hogy egy újabb
Nobel-díjas kutatója lehessen a városnak és Magyarországnak. Hogy ez megvalósulhasson, Klebersberg Kuno
stratégiáját kívánja követni. Az Alapítvány legfőbb célja a fiatal tehetségek Szegedre vonzása, illetve a közülük
kitűnő kiváló kutatók Magyarországon tartása.
A hosszú távú cél elérésének érdekében az Alapítvány 2013 őszén elindította a Szegedi Tudós Akadémia
Programját, mely nemzetközi viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés.

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA PROGRAM KEZDETI EREDMÉNYEI (2013-2015)
Több Nobel-díjas kutató és számos rangos nemzetközi egyetemen, illetve kutatóhelyen (Cambridge, Oxford) dolgozó tudós bekapcsolódott az ún. mentori programba, így minden évben Nobel-díjas kutatók látogatnak Szegedre. A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, mely az ország legeredményesebb biológiai
képzését nyújtja, kialakításra került egy világszínvonalú felszereltséggel rendelkező biológiai laboratórium. A
laboratórium 2015 júniusától megkezdte a gimnazisták (Szent-Györgyi Diákok) speciális orvosbiológiai alapképzését. 2013-ban 20 középiskolai tanár és 80 gimnazista jelentkezett a Programba. 2014-ben a tanárok száma
közel 40 főre növekedett, míg a középiskolások száma megközelítette a 150 főt. A régió gimnáziumai mellett az
ország minden részéről érkeztek diákok a programba, beleértve az ország vezető gimnáziumait is. A program
vonzóvá vált a tehetséges diákok és tanáraik számára.
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA PROGRAM ÚJ IDŐSZÁMÍTÁSA (2016-)

Miskolc

Gödöllő

Debrecen

Budapest
Szombathely

Veszprém
Kecskemét

Kaposvár

Szeged
Pécs

A Középiskolai Képzési Programban területi központként működő 12 gimnázium és az országos SZTA iskolák (119), ahova
rendszeresen ellátogatunk, hogy felkutassuk a tehetséges diákokat

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA OPERATÍV MŰKÖDÉSE
Az SZTA történetében 2015 vége fordulópontot hozott, beérett a 2013 és 2015 között folytatott munka,
ugyanis Magyarország kormánya úgy döntött, hogy több mint 2 milliárd forinttal támogatja a Szegedi Tudós
Akadémiát. (2028/2015. (XII.29) Kormány Határozat). A Szent-Györgyi Hallgatók és mentoraik tevekénysége
bizonyította, hogy érdemes ösztöndíjjal és lehetőségekkel támogatni a legkiválóbbakat. Az évente megrendezett
találkozó számos középiskola tanulóinak és tanárainak adott lehetőséget a programba való bekapcsolódásra.
A támogatásnak köszönhetően a Szegedi Tudós Akadémia országos viszonylatban és nemzetközi szinten
is meghatározó és versenyképes tényezőjévé válhat. Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus az Alapítvány felkérésére elvállalta a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatói posztját. Feladatai közé tartozik, hogy
segítse a Szegedi Tudós Akadémia nemzetközi kapcsolatainak bővítését, tapasztalatait átadva vegyen részt a
tehetséggondozó program fejlesztésében, újabb Nobel-díjas tudósokat vonjon a Programba és rendszeresen
találkozzon az SZTA ösztöndíjasaival, mentoraival, valamint a középiskolai tanárokkal.
Az Alapítvány tehetséggondozó koncepciója a vertikális struktúrán alapul, amelynek a bázisa a Középiskolai Képzési Program (KKP). A középiskolás korosztály életkori jellegzetességeit figyelembe véve az Alapítvány
Kuratóriuma úgy döntött, hogy a biológiai tehetséggondozás legelismertebb hazai szakértőit kér fel arra, hogy
ezt a munkát vezessék. Jelenleg 16 vezető tanár vesz részt a munkában és így a vezető tanárok által irányított 12
képzési régió az egész ország területét lefedi.
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A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány szakmai és operatív vezetői, az
Alapítvány Képzési Bizottságának tagjai:
• Dr. Bert Sakmann, képzési igazgató
Nobel-díjas sejtfiziológus, Max Planck Institute für Neurobiologie, München
• Dr. Hegyi Péter, programigazgató (a SZTA program kidolgozója)
az MTA doktora, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi
tanára
• Dr. Buzás Norbert, operatív igazgató
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Egészség-gazdaságtani Intézetének
intézetvezető egyetemi docense
• Bán Sándor, képzési igazgatóhelyettes (középiskolai program)
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium vezető biológia tanára
• Dr. Rakonczay Zoltán, képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program)
az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Kórélettani Intézetének egyetemi tanára

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai:
• Dr. Varró András, a Kuratórium elnöke
az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára
• Dr. Hegyi Péter, a Kuratórium titkára
az MTA doktora, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi
tanára
• Dr. Lázár György
az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja
• Dr. Dux László
az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Biokémiai Intézetének
tanszékvezető egyetemi tanára
• Dr. Kemény Lajos
az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára
• Krizsó Szilvia
Pulitzer-díjas televíziós újságíró
• Dr. Nagy Ferenc
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója
• Dr. Vígh László
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának innovációs főigazgató helyettese

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Kuratóriumának korábbi tagjai:
• Dr. Leprán István, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának
dékáni megbízottjaként 2013-2015
• Dr. Vécsei László akadémikus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja 2013-2016
• Dr. Bari Ferenc, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja 2016-2018
• Dr. Ormos Pál akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának
főigazgatója 2013-2018

10

Dr. Papp Balázs,

Dr. Pál Csaba, 2014. év díjazottja

az első Talentum-díjas, 2013

Dr. Tamás Gábor (a képen balra), aki
2015-ben kapta a díjat

Szent-Györgyi Talentum díj
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban megalapította a Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy
a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz,
és – a Nobel-díj mintájára – egyszeri felfedezéshez kapcsolódjon. A díjazottat a Szegedre látógató Nobel-díjas kutatók és a kuratórium tagjai
közösen választják ki.
A díj minden évben a tavaszi „Nobel-díjasok és tehetséges diákok
találkozója” rendezvény gálaestjén kerül átadásra. Ezidáig díjazott szegedi kutatók:
• 2013: Dr. Papp Balázs
„Génkölcsönhatási hálózatok általános tulajdonságainak feltárásáért”
Tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet.
• 2014: Dr. Pál Csaba
„A baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájának
részletes feltérképezéséért”
Tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet.
• 2015: Dr. Tamás Gábor
„A lassú agykérgi gátlásért felelős sejtek felfedezéséért és mechanizmusának leírásáért”
Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar, Biológia Intézet, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék.
• 2016: Dr. Hegyi Péter
„A heveny alkoholos hasnyálmirigy-gyulladás patomechanizmusának megértéséért”

Dr. Hegyi Péter
2016-ban emléklapot vett át

Dr. Berényi Antal, a 2017. év díjazottja
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•

•

•

•

A Szegedi és Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karainak egyetemi tanára.
Tekintettel arra, hogy 2016-ban kuratóriumi tag kapta a legmagasabb
szakmai értékelést, díj nem került kiadásra. A szakmai eredményt
emléklappal ismerték el.
2017: Dr. Berényi Antal
„Az epilepsziás rohamok elektromos kezelési elveinek feltárásáért”
Egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet.
2018: Dr. Haracska Lajos
„A karcinogenezis témakörben végzett kutatásaiért, amelynek során
új, a genom stabilitását befolyásoló molekuláris szereplőket írt le.”
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Genetikai Intézetének munkatársa.
2019: Dr. Horváth Péter
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Biokémiai Intézetének igazgatója nyerte el a Nature Communications 2018. január 15-i számában megjelent közleményéért, melyben
kollégáival együtt az intelligens kép-alapú egysejtes izolálás technikáját írták le.
2020: Dr. Nagy László
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének munkatársa nyerte el, a „Hifás soksejtűség evolúciós eredetének feltárása
összehasonlító genomikai módszerekkel” témában elért kiemelkedő
kutatási eredményeiért.

Dr. Haracska Lajos,
a 2018. év díjazottja

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA CÉLKITŰZÉSEI

Regionális célok:
• Világviszonylatban is kiemelkedő tudományos régió létrehozása, mely
megteremti a lehetőséget egy pezsgő tudományos élet kialakulására és
alapját képezheti egy újabb Nobel-díjnak
• A régió legtehetségesebb diákjainak Szegeden tartása
• Magyarország és a környező országok legtehetségesebb diákjainak Szegedre vonzása
• A régió oktatási intézményeinek fejlesztése
• A program fontos, vezető eleme lehet a szegedi felsőoktatás szervezeti
és tartalmi megújításának is

Dr. Horváth Péter,
a 2019-es év Talentum-díjasa

Nemzeti célok:
• Magyarország legtehetségesebb diákjainak itthon tartása
• Külföldi, főként Európai Uniós kutatói források (pl. European Research Council ösztöndíjak) Magyarországra hozása az intézményeink költségvetésének növelése érdekében
• Olyan központ kiépítése, mely a külföldi tehetséges fiatalok magyarországi letelepedését is elősegíti
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Dr. Nagy László,
a 2020-as év Talentum-díjasa

Az új iskolarendszer bemutatása
AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

A

Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) a jelenlegi iskolarendszerbe épülve, a diákoknak és hallgatóknak folyamatos tudományos képzést nyújt. A gimnazisták alapképzése a területi bázisiskolákban, továbbá két központi diáklaboratóriumban zajlik. A TERMOSZ Laboratórium (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
és a Gyulai József Természettudományos Műhely (Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium) eredetileg
EU-s pályázati konstrukció keretében jöttek létre. Célunk, hogy a megvalósítás során e meglévő intézményekkel szoros együttműködést alakítsunk ki. Ennek megfelelően a programra nyújtott kormányzati támogatás lehetővé teszi, hogy mindkét központi iskolában kiegészítésre, illetve felújításra kerüljenek a program céljait is
szolgáló laboratóriumi helyiségek és felszerelések.

36 év
SZENT-GYÖRGYI

MESTER KUTATÓ

25 fő
33

SZENT-GYÖRGYI

POSZTDOKTOR

60fő

HALLGATÓ

60 fő

SZENIOR KUTATÓ

30 fő

PHD HALLGATÓ

27
24

SZENT-GYÖRGYI

SZENT-GYÖRGYI

25 fő

SZENT-GYÖRGYI

18

500 fő
16 év

SZENT-GYÖRGYI

DIÁK

Iskolarendszer - A Szent-Györgyi diákprogram távlati tervei

A beruházások révén a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban egy bioinformatikai alapú gyakorlatokat lehetővé tévő új laboratóriumi helyiség került kialakításra. A fejlesztés költsége közel 60 millió forint
volt. A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban a különálló laboratóriumi épület alagsora került felújításra. Kialakításra került két kisebb laboratóriumi helyiség molekuláris biológiai gyakorlatokhoz, illetve két
további mikrolabor, amelyek a beszerezni kívánt modern képalkotó eszközök elhelyezésére és működtetésére
szolgálnak. Az így megvalósuló épületfejlesztés költsége közel 110 millió forint volt. Az egyetemisták képzése
az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) és Szegedi Tudományegyetem (SZTE) legjobban felszerelt laboratóriumaiban, a legkiválóbb mentorok (ún. Szent-Györgyi Mentorok) javaslatai alapján történik. Itt egy 50-55 főből álló mentori csoport várja a diákokat, akik az egyetemi
tanulmányaikkal együtt a kutatómunkát is megkezdik. Az egyetemistákat oktatási oldalról egyéni tanrenddel
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is segítjük, így a kutatómunkához szükséges laboratóriumi jelenlétet a hallgatók önállóan tudják megtervezni.
Természetesen a magas színvonalú kutatói tevékenység nem mehet az oktatási kötelmek rovására.
A Szent-Györgyi Mentorok munkáját egy 20-30 főből álló nemzetközi mentori csoport is segíti, amely a
legkiválóbb kutatókból – köztük több Nobel-díjas – áll. A hallgatók elhelyezésére a 2020/21-es tanévtől az SZTA
létrehozza a Kollégiumát.

Szegedi Tudós Akadémia
36 év

MENTOR PROGRAM

POSZTGRADUÁLIS PROGRAM

18 év

EGYETEMI PROGRAM

16 év

KÖZÉPISKOLAI PROGRAM

Célunk, hogy a magas szakmai elvárásokhoz a külsőségek is igazodjanak, és a programban részt vevők egy
komolyan motiváló, színvonalas környezetben nyerjenek elhelyezést. A Kollégiumban több diákszoba mellett
2 nemzetközi mentorszoba is kialakításra kerül, ahol a Nobel-díjas és más, nemzetközi hírű mentorok saját,
külön bejáratú tárgyalóban fogadhatják a mentoráltakat. A Kollégium lakóinak folyamatosan szervezünk majd
kulturális és szórakoztató programokat, vitaesteket. Célunk, hogy széles látókörű, művelt értelmiségieket neveljünk, akik kiemelkedő szakmai tudásukon túl is hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.
A posztdoktori periódusban az ösztöndíjasok neves külföldi egyetemeken (Cambridge, Harvard, Göttingen)
is dolgoznak, szervezetten folytatják képzésüket. Ezt követően a diákoknak kiemelt lehetőséget kínálunk hazatérésükhöz (MTA Lendület pályázathoz hasonlóan) és a diákok az iskola mentoraként folytatják munkájukat.

Dr. Erwin Neher (Orvostudományi Nobel-díj, 1991) és Dr. Hegyi Péter programigazgató a Szent-Györgyi Hallgatókkal, 2019
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AZ ISKOLA DIÁKJAI
SZENT-GYÖRGYI DIÁK (kb. 500 fő) lehet, aki már a középiskolában intenzív érdeklődéssel fordul az élettudományok az
ezzel kapcsolatos tantárgyak (biológia, kémia) felé. A tanári
ajánlás alapján kiválasztott fiatalokat az SZTA meghívja, hogy
a Középiskolás Képzési Programba bekapcsolódva megszerezzék a későbbi kutatómunkájukhoz szükséges alapvető gyakorlati és elméleti tudást.

Szent-Györgyi Hallgatónk előadása a Nobeldíjasok és tehetséges diákok IX. találkozóján, 2017

A SZENT-GYÖRGYI DIÁKOK közül kerülnek ki az ösztöndíjas hallgatók és mehetnek végig a 20 éven keresztüli képzési
rendszeren.
Juttatás:
• Kiváló kutatókkal történő találkozási lehetőség
• Költségtérítés
• Laboratóriumi képzés: a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban a korszerű biológiai tehetséggondozáshoz
szükséges módszereket nemzetközi (elsősorban a göttingeni)
példa alapján dolgoztuk ki (Középiskolai Élettudományi
Oktatási Centrum). Az SZTA Hódmezővásárhelyi Egysége
(Németh László Gimnázium) elsősorban a regionális, szomszédos országokat is magába foglaló középiskolai képzésre
koncentrál.

Szent-Györgyi Hallgatónk előadása a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XII. találkozóján, 2018
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A SZENT-GYÖRGYI HALLGATÓK (kb. 35-40 fő) felvétele pályázat és felvételi alapján történik. Elsősorban a
Szent-Györgyi Diákok közül kerülnek ki. Az OKTV első helyezettjeinek is meghirdetésre kerül ez a lehetőség,
így a program földrajzi nyitottsága biztosított. A sikeres felvétel előfeltétele: a folyékony angol nyelvtudás (minimum középfokú C típusú angol nyelvvizsga), valamint motivációs levélben kifejtett komoly elhivatottság.
Be- és kikerülés:
Évente kb. 10 fő kerül felvételre. A felvételt nyert fiatalnak részt kell vennie a helyi Tudományos Diákköri
Konferencián. Az adott tanév végén mind a mentoroknak, mind a diákoknak be kell számolniuk szakmai előmenetelükről. Minden év végén az iskola Képzési Bizottsága dönt arról, hogy a diák ösztöndíjas marad-e a következő évben. A kieső diák helyét, amennyiben más hallgató teljesíteni tudja a bekerülési feltételeket, átveheti.
Fontos megemlíteni, hogy a programba felvételt nyert, de az elvárásokat nem teljesítő, esetleg időközben
más irányba kibontakozó hallgatók kikerülnek a programból, ugyanakkor később, pl. tudományos diákkörösként felbukkanó felsőbb éves tehetségek beléptetésére mód nyílik.
Juttatás:
• Havi ösztöndíj
• A legkiválóbb szegedi mentorok laboratóriumaiban történő kutatási lehetőség
• Kiváló oktatók előadásainak (Harvard, Cambridge Egyetemekről) hallgatása
• Egyéni tanrend az SZTE-n (egyelőre csak az Általános Orvostudományi Karon)
• Kollégiumi elhelyezés (előreláthatólag a 2020/21-es tanévtől)
• Angol nyelvoktatás
• Prezentációs technika képzés
• Kulturális, sport és szociális programokon való részvételi lehetőség

AZ ISKOLA TANÁRAI
SZENT-GYÖRGYI TANÁRI KAR
A középiskolás diákok mentorálását az
országos és határon átnyúló középiskolai
programban a SZENT-GYÖRGYI VEZETŐ
TANÁR és a SZENT-GYÖRGYI TANÁR
címmel rendelkező középiskolás tanárok
végzik.
SZENT-GYÖRGYI VEZETŐ TANÁR
a biológia- illetve kémiaoktatás területén
régiójának elismert szaktekintélye lehet,
akinek évtizedes tapasztalata van e tantárgyakból a tehetséggondozás területén. A
címet elnyerő vezető tanárokkal az SZTA
szerződéses jogviszonyt alakít ki, így elősegíti, hogy idejük minél nagyobb részét
tudják e tehetséggondozó program szervezési feladatainak szolgálatába állítani. Magyarországról kb. 15-20 fő vezető tanárral
míg a környező országok magyar nyelvű
gimnáziumaiból kb. 5-10 fővel kíván az
SZTA szerződést kötni. Jelenleg a tehetségek kiválasztását országos lefedettséggel 12
körzetben 16 vezető tanár végzi.
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Főbb feladataik:
• Az adott régió legtehetségesebb diákjainak toborzása
• A régiójukhoz tartozó gimnáziumok látogatása (évente 1-1 előadás megtartása vagy szervezése)
• Részt vesznek a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin
• Az SZTA által szervezett továbbképzésen való részvétel
• A diákok SZTA programra történő benevezése, részvételük szervezése
• A régión belül levő diákok mentorálása
Juttatás:
• Munkájukért megbízási díjat kapnak
• Költségtérítés
SZENT-GYÖRGYI TANÁR az lehet, aki abban a középiskolában, ahol biológiát, kémiát tanít, eredményesen
ismeri fel a tehetségeket és nyújt többlettudást nekik. Diákjai rendszeres résztvevői az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeknek (OKTV-nek), illetve más főként természettudományos témakörben indított nemzetközi
és hazai megmérettetéseknek. A tanári kar folyamatosan bővül. A Szent-Györgyi tanárok választják ki azokat a
fiatalokat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék a programot.
Be- és kikerülés:
A tanárok beválasztása korábbi tehetséggondozó munkájuk alapján történik. Fontos megemlíteni, hogy
a programba felvételt nyert, de az elvárásokat nem teljesítő tanárok címüket elveszítik és helyükre új tanárok
kerülhetnek be. A cím adományázásáról, illetve a cím megvonásáról az SZTA Képzési Bizottsága dönt.
Juttatás:
• Költségtérítés

AZ ISKOLA MENTORAI

Dr. Varró András, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának elnöke és Dr. Hegyi Péter programigazgató a Nobel-díjasok látogatását megörökítő tablók előtt a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban
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SZENT-GYÖRGYI MENTORI KAR (40 – 45 fő)
Az SZTA SZENT-GYÖRGYI MENTORAI olyan Szegeden tevékenykedő kutatók, akik nagy nemzetközi reputációval bíró tudományos tevékenységet folytatnak, saját kutatócsoportot vezetnek, publikációik nagy presztízsű
tudományos lapokban jelennek meg.
Főbb feladataik:
• A programba felvett hallgatók tudományos mentorálása, tanítása, témavezetése
• Részt vesznek a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin
• Az SZTA népszerűsítése
• Előadások tartása a középiskolai diákoknak és egyetemi hallgatóknak
Be- és kikerülés:
A mentorok beválasztása korábbi tudományos munkásságuk alapján történik. Fontos megemlíteni, hogy
a programba felvételt nyert, de az elvárásokat nem teljesítő mentorok a programból kikerülnek, helyükre új
mentorok érkezhetnek a programba. A mentorok felkéréséről illetve a tőlük való megválásról az iskola Képzési
Bizottsága dönt.
Juttatás:
• Munkájukért megbízási díjat kapnak
• Költségtérítés
• Nemzetközi együttműködő partnere (nemzetközi mentor) Szegedre jövetelének teljes költségtérítése,
amennyiben Szegedi tartózkodása alatt a Szent-Györgyi Hallgatóknak legalább egy alkalommal előadást tart

AZ ISKOLA JUNIOR MENTORAI (20 – 25 fő)
A SZENT-GYÖRGYI MENTORNAK lehetősége van megnevezni a laboratóriumában dolgozó tehetséges, fiatal
kutatót, aki a SZENT-GYÖRGYI HALLGATÓ JUNIOR MENTORA lesz és annak képzésében mindennapi, aktív
szerepet vállal.
Főbb feladataik:
• Közreműködnek a Hallgatók képzésében
• Részt vesznek a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin
Be- és kikerülés:
A Szent-Györgyi Junior Mentor legalább PhD fokozattal rendelkezik és a Szent-Györgyi Mentor jelöli.
A jelölést a képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program) vizsgálja meg és hagyja jóvá. A programba felvételt
nyert, de az elvárásokat nem teljesítő Junior Mentorok a programból kikerülnek.
Juttatás:
• Munkájukért megbízási díjat kapnak

AZ ISKOLA NEMZETKÖZI MENTORAI
SZENT-GYÖRGYI NEMZETKÖZI MENTORI KAR (20 – 30 fő)
SZENT-GYÖRGYI NEMZETKÖZI MENTOR lehet valamely külföldi kutatóműhelyben tevékenykedő kutató,
aki nagy nemzetközi reputációval bíró tudományos tevékenységet folytat, saját kutatócsoportot vezet, eredeti
kísérletes munkákkal foglalkozik, eredményei nagy presztízsű tudományos lapokban jelennek meg, tudományos és kutatási kapcsolatban van (vagy tervezi annak kialakítását) a szegedi mentorokkal.
Főbb feladataik:
• Évente egy alkalommal a Szent-Györgyi Hallgatóknak előadás tartása
• A hallgatók mentorálása
Be- és kikerülés:
A nemzetközi mentorok beválasztása korábbi tudományos munkásságuk alapján történik. Fontos megemlíteni, hogy a programba felvételt nyert, de az elvárásokat nem teljesítő nemzetközi mentorok a programból
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kikerülnek. Helyükre új mentorok kerülnek be. A mentorok felkéréséről illetve a tőlük való megválásról az
iskola Képzési Bizottsága dönt.
Juttatás:
• Szegedi együttműködő partneréhez történő utazás teljes költségtérítése
• Tehetséges fiatalok biztosítása a laboratóriumuk felé

ÖSSZEFOGLALÁS
Az új iskolarendszer jövőbeni haszna felbecsülhetetlen. Olyan új iskolatípust, kommunikációs csatornákat
indíthat el, melyre Klebelsberg Kunó óta nem volt példa a magyar oktatás történetében. Ahogy a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány neve is tükrözi, az alapítvány kezdetben az orvosbiológiai területen
kívánja folytatni a tevékenységét. A későbbiekben más tudományterületek (pl. kémia, fizika, matematika, társadalomtudományok) vezető kutatóinak Szegedre való meghívását is tervezi, hogy megismertesse Őket a város
és vonzáskörzete gimnazistáival, egyetemi hallgatóival és polgáraival. A program hosszabb távú tervei között
szerepel, hogy a szegedi minta alapján Magyarország más nagyvárosaiban is hasonló iskolákat hozzon létre.

Dr. Eric F. Wieschaus (Orvostudományi Nobel-díj,1995) a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, 2015
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A Szegedi Tudós Akadémia Kollégiuma

A leendő Kollégium épülete

AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE
Az 1879-es szegedi nagy árvíz után a várost Lechner Lajos tervei alapján építették újjá. Ez az időszak egybeesett
az 1896-os millenniumi ünneplésre való készülődéssel, ami Magyarország gazdasági és kulturális fellendülésének egyik leggazdagabb periódusa volt. 1890-ben elrendelték a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara létesítését,
amely¬nek székhelyét hamarosan elkezdték építeni. 1896-ban elkészült a Kamara új épülete, ami egészen 1949ig szolgált a gazdasági élet alföldi központjául. Miután az épületet államosították, a funkciói megváltoztak: egy
rövid ideig orvostanhallgatók kollégiu¬ma volt, utána kaszinó, és végül Művelődési Központ, ezt követően az
épület 2008-ban bezárásra került és 2016-ig üresen állt.
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A KOLLÉGIUM
A Szegedi Tudós Akadémia céljainak megvalósítása
érdekében kollégiumot és képzési központot kíván
létrehozni, melynek székhelyéül 2016. decemberében ezt az épületet vásárolta meg Magyarország
Kormányának támogatásával.
A felújítandó ingatlan Szeged, Vörösmarty u.
3.sz. alatt található, fokozottan védett régészeti terület, és kiemelt műemlék. A szükséges engedélyek
beszerzését követően 2018. év végén megkezdődött a
felújítási folyamat.
A tervek egy minden igényt kielégítő modern,
de egyben tradicionális kollégium kialakítását tartalmazzák.
Az épület felső szintjein nagy komfortfokozatú szobák kapnak helyet, szintenként egy-egy
teakonyhával. A magasföldszint és az első emelet a
tudás szintje, itt kapnak helyet a mentori szobák a
Nobel-díjas szoba tárgyalóval, konferenciaterem és
a közösségi tanulótér. Az alagsor a pihenés és a kikapcsolódás területe, itt étterem, konyha, rekreációs
terek kerülnek kialakításra.
Kollégium bejárat 2020

Kollégium bejárás, 2017 (Hegyi Péter, Arthur Konnerth, Bert Sakmann)
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Az épületben kialakításra kerülő helyiségek:
10 db egy ágyas és 26 db két ágyas szoba
1 db egy ágyas akadálymentes szoba
2 db Nobel-díjas vendégoktatói szálláshely
4 db teakonyha
1 db rekreációs terem
1 db étterem, konyha
1 db konferenciaterem, közösségi tanulótér
1 db mosó helyiség
1 db kerékpártároló
Alapítvány operatív működéséhez szükséges irodák,
további szociális helyiségek

A felújítási folyamatról készült képes összefoglaló az alábbi linken megtekinthető:
http://www.nobel-szeged.hu/index.php/szegedi-orv-kut-joevojeert-alap/diakotthon-bartok
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Kollégium utcafront 2018

Szegedi Tudós Akadémia középiskolai
képzési szakmai koncepciója

A

Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány által létrehozott Szegedi Tudós Akadémia oktatási
folyamatainak egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól
kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. Ennek megfelelően, a kialakított képzési program első eleme
a középiskolás korosztályra fókuszál. A hazai tehetséggondozásban egyedülálló kezdeményezés újdonságát éppen az adja, hogy a középiskolában dolgozó szakemberek fejlesztési tapasztalatait ötvözi az egyetemi oktatói kar
szaktudásával. Ez lehetővé teszi egy újszerű oktatási forma bevezetését, amelyben a korszerű szaktudományos
tartalom a legkiválóbb didaktikai módszerek segítségével biztosítja több száz fiatal érdeklődő diák számára azt,
hogy betekintést nyerhessenek a legmodernebb orvostudományi kutatások folyamatába és az érdeklődők be is
kapcsolódhassanak ezekbe.
A tervezett tevékenységeken keresztül a diákok megismerhetik a Szegedi Tudományegyetem kimagasló
tudományos eredményeit, valamint megtapasztalhatják a dél-alföldi régió két jelentős városának: Szeged és
Hódmezővásárhely hangulatát. Mindezt abban a reményben, hogy az érdeklődő diákok végül az SZTE-t választják továbbtanulási célként és így fejlődésük folyamatossá válhat.
A Középiskolai Képzési Program (KKP) szakmai hátterét egyrészt a hazai biológia- és kémiaoktatás tehetséggondozó hagyományai, másrészt sikerre vezető külföldi példák jelentik. Ezek alapján állítottuk össze a KKP részletes képzési tervét, amelyben önálló ismeretfeldolgozás, csoportos előadások és ehhez kapcsolódó beszélgetések,
konferencia részvétel, valamint több helyszínen végezhető laboratóriumi gyakorlatok szerepelnek.
A folyamat fontos értékelési lépcsőket is tartalmaz, hiszen a fenntarthatóság érdekében folyamatos reflexiókra van szükség. A résztvevők véleményét, tapasztalatait ezért minden esemény, illetve rendezvény után
begyűjtjük. Az összegyűlt tapasztalatok alapján pedig minden tanévben felülvizsgáljuk a képzési programot és
a szükségesnek látszó módosítások beépítésével biztosítjuk a hatékonyságot.

A TEHETSÉGES KÖZÉPISKOLÁSOK JELENLEGI LEHETŐSÉGEI
Hazánk oktatási rendszere különösen hatékony tehetséggondozási hagyományokra tekinthet vissza a matematika és a természettudományok területén. A Nobel-díjasok mára már szinte közhellyé vált eredményei mellett
ezt támasztja alá az a tény is, hogy a tehetséges magyar középiskolás diákok rendszeresen világraszóló sikereket
érnek el ezekből a tantárgyakból. A nemzetközi diákolimpián szerzett érmek, a természettudományos és műszaki innovációs versenyeken aratott sikerek mind-mind e hagyományok eredményességét támasztják alá. Az
utóbbi 8-10 évben pedig az is világossá vált, hogy legeredményesebb diákjainkat a világ vezető felsőoktatási intézményei is tárt karokkal várják. Ugyanakkor szomorú tapasztalat az is, hogy az ebben az életkorban külföldre
kerülő diákoknak csak kis százaléka tér vissza hazájába, így az ő középiskolás képzésükből gyakorlatilag más
országok húznak hasznot.
Fontos kiemelni azt is, hogy a jelenlegi gyakorlat nem biztosítja hatékonyan a középiskolákban tehetségként
azonosított diákok egyetemi érvényesülési lehetőségeit. A felsőoktatásba bekerülő hallgatóknak – a középiskolában sikereket elérőknek is – általában elölről kell kezdeniük az érvényesülés útjait. Kevés kivételtől eltekintve
csekély azoknak a hazai felsőoktatási programoknak a száma, amelyek lehetővé teszik, hogy az első- illetve
másodéves hallgatók gyorsan közel kerüljenek e kutatáshoz. A kiváló kutatási képesség általában is nehezen
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mérhető és felismerhető, pedig az ilyen képességekkel rendelkező hallgatók egy része már középiskolában is
azonosítható. Az egyetem első néhány éve e diákok számára egyfajta veszteséget jelent, csakúgy, mint a kutatócsoportok számára, akik hamarabb is kezdhetnének együttműködést a megfelelő felkészültségű és teherbírású
diákokkal.

Műhelymunka a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, 2015

Labormunka a TERMOSZ Laboratóriumban (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), 2017
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A KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJAI
A program céljainak meghatározásakor a fenti tényeken kívül a középiskolai és a kutatócsoportok vezetőinek
véleményét is figyelembe vettük. A kialakult igényeket igyekeztünk jól megfogalmazható célrendszerré konvertálni.

Hatékony alternatíva biztosítása a külföldi továbbtanulással szemben
A helyzetelemzésben leírt tapasztalatok vezették az Alapítvány vezetőit arra, hogy a természettudományokban
tehetséges diákok számára a külföldi egyetemek által kínált lehetőségekkel szemben kiemelt tehetséggondozó
programot hozzanak létre, amely valóban választható alternatívát kínál a korai kivándorlással szemben. Ez az
alternatíva azonban természetesen csak akkor működik, ha ezt a lehetőséget a középiskola korai szakaszában
ismerik meg a diákok, mielőtt végleg eldöntik, hogy melyik országban tanulnak tovább.
Célunk, hogy a sajátos oktatási kedvezményekkel, illetve az elkötelezett hallgatók számára nyújtott anyagi és
szellemi támogatással együtt kialakuló egyetemi programot, mint reális alternatívát mutassuk be a programmal
kapcsolatba kerülő diákoknak.

A dél-alföldi régió, mint oktatási és letelepedési lehetőség bemutatása
Mind Szeged, mind Hódmezővásárhely számos olyan vonzerővel rendelkezik, amely egy kutatói életpálya hoszszú távú kialakításához szükséges. Az SZTE oktatási színvonala, a rendelkezésre álló kutatóhelyek a karrierépítés, míg a két város által kínált infrastrukturális, valamint kulturális háttér a letelepedés kiváló lehetőségeit
kínálják. A két város között tervezett közvetlen és hatékony tömegközlekedési kapcsolat pedig tovább szélesíti
az együttműködés lehetőségeit.
Célunk, hogy a Dél-Alföld által nyújtott komplex élet- és karrierlehetőségeket megismerhessék a program résztvevői.

Labormunka Hódmezővásárhelyen a Németh László Gimnáziumban, 2018
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A Szegedi Tudományegyetem, mint vonzó felsőoktatási lehetőség bemutatása
A Szegedi Tudományegyetem közel száz évre visszanyúló helyi, illetve több évszázadra tekintő távoli hagyományai alapján Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye. Az orvosbiológiai
kutatások terén Szegeden elért kiemelkedő eredményeket számos külföldi elemzés is kiemeli. E célterület elismertségének bizonyítéka a 2012-ben megrendezett Nobel-díjas konferencia, illetve ennek utódjaként kifejlődő
konferenciasorozat is.
Célunk, hogy az oktatás és kutatás magas színvonalát bemutassuk a program résztvevői számára.

Hatékony segítség a középiskolai biológiaoktatásban
A hazai középiskolai biológiaoktatás hagyományai nagyszerű előfutárok kiemelkedően alapos munkájából származtathatók. Ugyanakkor az utóbbi néhány évtizedben, a biológia résztudományainak rohamos fejlődésével egyfajta lemaradás alakult ki a nemzetközi élmezőny és a magyar biológiaoktatás színvonala között. Ez elsősorban
annak a ténynek köszönhető, hogy a továbbképzési rendszer e dinamikusan fejlődő tudomány újdonságait nem
közvetítette megfelelően a korábban végzett tanárkollégák felé. Ez a lemaradás különösen érzékelhető a biológiai
jelenségek kvantitatív elemzési módszerei, illetve egyes témakörök (molekuláris biológia, immunrendszer stb.)
esetében.
Célunk, hogy képzési programunkkal tartalmi segítséget nyújtsunk a középiskolai tanárok és diákok számára.

Közösségépítés és társadalmi érzékenység
Az KKP lényegi eleme, hogy a tehetséges diákokat olyan helyeken is utolérjük, ahol eddig nem is volt lehetőségük ilyenfajta programba bekapcsolódni. A társadalmi egyenlőség megköveteli, hogy a biológiával kapcsolatos
tehetséggondozási területeken némileg ellensúlyozzuk azokat a hatásokat, amelyek jól ismertek a magyar kö-

Labormunka – szív boncolása
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zépiskolák egyenlőtlen eredményességével kapcsolatban. Fontos nevelési célnak tartjuk annak bemutatását is,
hogy a kutatói eredményesség társadalmilag igazságos szempont: sem nemtől, sem származástól nem függ az,
hogy ki milyen eredményeket képes elérni a természettudományos kutatásokban. Az egy adott területen tehetséges diákok általában jól ismerik egymást és együttműködő közösséget alkotnak. Ez megerősíti őket abban,
hogy amiben elmélyülnek az értékes tevékenység és lehetővé válik egy értéken alapuló közösség építése is.
Célunk egy igazságos társadalomszemlélet érvényesítése és egy ilyen értékeket valló diákközösség építése.

A tehetséggondozás területén dolgozó tanárok összefogása
A fentiek alapján talán az is egyértelmű, hogy a tehetséggondozásban részt vevő középiskolai tanárok kulcszszereplők lehetnek abban, hogy egy ilyen program valós hatást érhessen el. A KKP kidolgozása során tehát a
legfontosabb stratégiai partnerként a középiskolás tanárokat tekintjük. Ők azok, akik az érdeklődést felkeltik a
fiatal diákokban és ők azok, akiknek a munkáját nem csupán tiszteljük, hanem segíteni is szeretnénk a program
kidolgozásával. Fontos hangsúlyozni, hogy a program lényeges szempontja, hogy minden diák a saját iskolájában, a saját tanárával fejlődhet leghatékonyabban. Éppen ezért nem helyettesíteni, hanem csupán elősegíteni
szeretnénk ezt a folyamatot.
Célunk, hogy a középiskolai tanárok között is közösséget építsünk ezzel is elősegítve elkötelezett munkájukat.

A KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZŐDÉSE
A Program vezetői olyan rendszer kidolgozását látják célravezetőnek, amely a fenti célok elérését hatékonyan
teszi lehetővé. E rendszer fontos szempontja, hogy az ország területét teljesen lefedje, minél több középiskolás
számára biztosítson lehetőséget, ugyanakkor semmiképp se jellemezze a folyamatokat akadályozó bürokrácia.
Ennek megfelelően kétlépcsős szervezetet hoztunk létre, amelynek központi szereplői az egy adott területen
zajló képzési feladatok koordinálását végző vezető tanárok.

Országos képzési központ
Az országos képzési központ Szegeden működik. Legfontosabb feladatai közé a koordináció, az adminisztratív
háttér biztosítása, valamint a szakmai anyagok (elméleti tananyagok és laborgyakorlatok munkafüzeteinek)
kidolgozása tartozik. A központot a középiskolai képzési igazgatóhelyettes vezeti, akinek egy asszisztens van
segítségére a napi ügyek intézésében. Az országos képzési központ vezeti az iskolákról, diákokról és tanárokról
szóló nyilvántartásokat, közreműködik az országos rendezvények (konferenciák, nyári táborok) szervezésében,
illetve kapcsolatot tart a Szent-Györgyi Vezető Tanárokkal és a Szent-Györgyi Tanárokkal.

Központi laboratóriumoknak helyet adó iskolák
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban működő Természettudományos Oktatási Szaklaboratórium (TERMOSZ Labor) valamint a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában
működő Gyulai József Természettudományos Műhely (Gyulai József Labor) a projektben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a középiskolai laboratóriumok alaptevékenységükön felül országos központként vállalják
komplex biológiai gyakorlatok lebonyolítását az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. Az SZTA ennek megfelelően támogatja e laborok felújítását, illetve bővítését, valamint a KKP céljaihoz
szükséges műszerekkel és vegyszerekkel való ellátását. A két laboratórium a tanév során folyamatosan fogadja
a több napra ide látogató diákokat, valamint az SZTA tavaszi konferenciájának idején is rendelkezésre állnak
az érdeklődők számára. A beruházások mellé tartalmi fejlesztés is társult, amely a két labor személyzetének
képzését is magában foglalta.
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Bán Sándor képzési igazgatóhelyettes (középiskolai program) és Dr. Tim Hunt (Orvostudományi Nobel-díj, 2001) a Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban

Szent-Györgyi Vezető Tanárok és területi bázisiskolák
A Vezető Tanárok kiválasztásakor fontos szempont volt a területi lefedettség biztosítása, valamint az, hogy rendelkezzenek kellő tapasztalattal és elismertséggel a tehetséggondozás területén. Ennek megfelelően egyelőre 12
területre osztottuk az országot, amely területek egy-egy bázisiskolához tartoznak. A 12 bázisiskola egy-egy tanárt biztosít, aki a napi munkáján felül foglalkozik a KKP hirdetésével, illetve a helyi programok szervezésével.
Egy-egy területhez kb. 50 diák jelentkezett, akikkel a Vezető Tanárok tartják a közvetlen kapcsolatot, jelenleg
e-mailen, később pedig valamely online oktatási felület segítségével.
A területi koordinációt végző Vezető Tanárok rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, amelyeken
megvitatják az aktuális szervezési kérdéseket, esetleges nehézségeket, illetve megosztják egymás között azokat
a jó gyakorlatokat, amelyek segítségével a saját területi központjaikban végzik a fejlesztő foglalkozásokat. A
továbbképzéseken elsajátítják azoknak a korszerű molekuláris biológiai gyakorlatoknak a szakmódszertanát is,
amelyeket ők végeztetnek a diákokkal. Az elmúlt két évben a 87 területi képzésen összesen 3338 diák vett részt.

Szent-Györgyi Tanárok és partneriskolák
Ahogyan azt a bevezetőben is tisztáztuk, az Alapítvány prioritása, hogy a tehetséggondozási folyamatot annak
természetes helyén, a középiskolákban támogassa. Ennek érdekében a tehetséges diákok tanáraival partneri viszony kialakítására törekszünk, amelynek része az eddigi eredményeik elismerése és a tehetséggondozásra fordított jelentős mértékű többletmunka tisztelete. A partneri viszonynak fontos részét képezi az a tény is, hogy a diákokkal együtt minden rendezvényünkre tanáraikat is szeretettel látjuk, hiszen a közös tanulási élmény egymást
kölcsönösen motiváló helyzet kialakulását is lehetővé teszi. A Szent-Györgyi Tanár cím elnyerése önmagában is
komoly ösztönzőerőt jelent a középiskolás kollégák számára csakúgy, mint a Nobel-díjas konferenciákon való
részvétel, továbbá a KKP megvalósítása során hozzáférhetővé tett tananyagok és módszertani útmutatók, amelyek kifejezett célja, hogy a maga szerény keretei között támogassa a hazai biológiaoktatás módszertani fejlődését.
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Dr. Erwin Neher (aki 1991-ben Dr. Bert Sakmann-nal megosztva kapta az orvostudományi Nobel-díjat) és Dr. Eva-Maria
Neher a TERMOSZ Laboratóriumban (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), 2015

A KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI PROGRAM TEVÉKENYSÉGEI
A KKP tevékenységeit úgy alakítottuk ki, hogy azok a kitűzött célokat maximálisan elősegítsék. A tevékenységek között találunk a diákok önálló tanulásán alapuló, csoportmunkán alapuló elméleti oktatást, de nagy
hangsúlyt helyezünk a gyakorlati képességek fejlesztésére is. A tevékenységek egy része otthonról is végezhető,
míg más oktatási formák a területi, illetve országos központokban zajlanak. Minden tevékenység közös célja,
hogy értékes, a normál közoktatás keretein belül nem, vagy csak nehezen megszerezhető tudást közvetítsenek
a lehető legmodernebb pedagógiai módszerek segítségével. A közvetített tudástartalmak mind elősegítik a kutatásban való későbbi eredményes részvételt.

Online tananyag-feldolgozás
Korszerű oktatás nem képzelhető el online elemek nélkül. Az eLearning lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy
mindenki a saját tempójában haladhasson előre egy-egy témában. Ezt elősegítendő egy online platformot használunk, amely biztosítja a követelmények egyformaságát, de egyúttal az egyéni tanulási stílusokat is. Minden
kidolgozott téma egy rövid magyar nyelvű, de szakkifejezéseket használó elméleti összefoglalóval kezdődik,
amelyet a megértést elősegítő ábrák egészítenek ki. Ezek mellett minden témához szabad hozzáférésű, angol
nyelvű animációkat illetve videokat ajánlunk feldolgozásra, továbbá minden témához kapcsolódóan három-három angol nyelvű szaktudományos közleményt is feldolgozhatnak a diákok. A megértést egyszerű választás
(MCQ) típusú tesztkérdésekkel illetve számítási és esszéfeladatokkal mérjük. A tesztkérdéseket a rendszer önállóan javítja, míg az esszék, illetve számítási feladatok megoldásait a Vezető Tanárok javítják a központi javítókulcs alapján. Terveink szerint a feldolgozott témák köre folyamatosan bővül majd. Ezidáig a következő nyolc
téma került kidolgozásra:
• Neurológiai alapjelenségek (különös tekintettel a sejtszintű folyamatokra)
• Membrántranszport folyamatok és csatorna típusok
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Az immunrendszer felépítése és működése, immunológiai módszerek a biológiai kutatásban
Spektroszkópiai módszerek az orvosbiológiai kutatásokban
Sejtbiológia (sejtmembránok, vezikulárius transzport, citoszkeleton)
Kardiológia (különös tekintettel a szívműködés vizsgálatára)
Biomatematika és bioinformatika
Jelátviteli folyamatok

Laboratóriumi gyakorlatok
Az orvosbiológiai kutatások jórészt kísérletes munkát jelentenek. A kísérletes munkába pedig azok a diákok
tudnak hatékonyan bekapcsolódni majd, akik legalább a korszerű laboratóriumok alapmódszereit megismerik.
Éppen ezért a KKP céljai között kiemelt szerepet kap a gyakorlati felkészítés is. A program tevékenységei között
kétféle gyakorlat szerepel: a laboratóriumi alapkészségeket fejlesztő gyakorlatok, illetve többnapos, projektjellegű gyakorlatok.
A laboratóriumi alapkészségeket fejlesztő gyakorlatokat a Vezető Tanárok szervezik és vezetik majd a területi bázisiskolák laboratóriumaiban. A Vezető Tanárok továbbképzés keretében sajátítják el e gyakorlatok
szaktudományos hátterét és oktatásmódszertanát. A gyakorlatok elvégzéséhez szükséges – a legtöbb hazai
gimnáziumból hiányzó – eszközök beszerzése komoly fejlesztést jelent a hazai biológiaoktatás egészét tekintve
is. Az eddigi egyetlen jól felszerelt középiskolás biológiai laboratórium helyett a beruházás eredményeként 12
helyen lehet majd alapvető molekuláris biológiai gyakorlatokat elvégezni egyszerre akár 30 diákból álló csoportoknak is. A mai kutatás alapvető gyakorlati ismeretei közé tartozik az automata pipetta, a gélelektroforézis
berendezések, illetve a spektrofotométer használata és az ezekkel az eszközökkel szerezhető információk helyes
értelmezése. Ezeknek a gyakorlati ismereteknek az átadása – tudás- és forráshiány miatt – gyakorlatilag teljes
egészében hiányzik a hazai középiskolai oktatásból. Éppen ezért a területi bázisiskolák molekuláris biológiai
alapfelszereltségének kialakítása lényeges fejlesztésnek számít a hazai közoktatásban. A tervezett gyakorlatoknak nemcsak az eszköz- és anyagigényét biztosítja az SZTA, hanem az elvégzésükhöz szükséges módszertani
tudást is, munkafüzetek és tanári kézikönyvek formájában. A második tanévre elkészült tartalmi fejlesztés egy
elméleti bevezetőt, ezek elsajátításának ellenőrzését szolgáló teszteket és a gyakorlat minden lépését – az előkészítéstől a kivitelezésig – is tartalmazó tananyagrendszer. A területi bázisiskolákban bevezetendő gyakorlatok
témái egyelőre a következők lesznek:
• A restrikciós elemzés alapjai; λ-fág örökítőanyagának elemzése
• DNS-nyomozás PCR reakcióval
• GFP fluoreszcens fehérje kifejeztetése modellorganizmusban
• Humángenetikai elemzés a PV92 DNS-szakasz vizsgálatával
• Fehérjetartalom meghatározás spektrofotometriásan Bradford módszerével
Az egyszerű módszerek megismerését követően a diákok tudása alkalmassá válik komplex, többlépcsős – a
kutatási folyamatokat jól modellező – vizsgálatok elvégzésére is. Ezeket a vizsgálatokat az országos laboratóriumi
központként működő hódmezővásárhelyi és szegedi laboratóriumban végezhetik majd a több napra ideérkező
diákcsoportok. E gyakorlatok kialakítása során a hangsúly nem a technikai kivitelezés megtanításán volt – hiszen
azt a területi bázisiskolákban már elsajátították az ide érkező diákok –, hanem a kutatási folyamat modellezésén.
A terv az, hogy egy-egy kutatási részfolyamat minden lépcsőjét helyben elvégezhessék a diákok, így megismerkedhessenek a biológiai kutatás összetett folyamatával. A komplex gyakorlatok a következő témák köré szerveződnek:
• A kromatográfia sokszínű alkalmazási lehetőségei a biológiai kutatásban
• A fehérjék kimutatása biológiai kutatásokban
• Baktériumok fehérjetermelésének komplex vizsgálata
• A PCR módszer felhasználási lehetőségei biológiai kutatásokban
• Gerinces szervek – boncolási és szövettani gyakorlatok
• Enzimkinetikai vizsgálatok
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Területi bázisiskolákban végzendő csoportos fejlesztő programok
Ahogyan az eddigiekből is kiderült, a területi bázisiskolákban dolgozó Szent-Györgyi Vezető Tanárok kulcszszerepet játszanak a KKP működtetésében. Ez a foglalkozási forma lehetőséget ad arra, hogy egy-egy régióból
összegyűjtsék a diákokat és számukra egy meghívott Szent-Györgyi Mentor, vagy egy Szent-Györgyi Hallgató
saját kutatásáról meséljen. A kutatási beszámoló feldolgozása pedig csoportos módszerrel egészülhet ki. A Vezető Tanárok arra is lehetőséget kapnak, hogy saját tapasztalataik alapján másfajta csoportos foglalkozásokat
vezessenek, amelyen számításokat, vagy épp az esszéírás módszerét mutatják be a diákoknak. Ezek az alkalmak
arra is lehetőséget kínálnak, hogy az egy területről származó diákok megismerhessék egymást és saját közösségeket, baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki.

„Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója” konferenciák
Minden tanév tavaszán és őszén egy-egy konferenciát rendez az Alapítvány, amelyre elsősorban középiskolás
diákokat hívunk meg vendégként.
Az őszi konferenciára döntően felső évfolyamos (elsősorban 12. évfolyamos) diákokat várunk, akik közel
állnak a pályaválasztáshoz. Ennek megfelelően a hivatalos konferencia program részeként néhány fős csoportokban arra is lehetőséget kapnak, hogy meglátogassák a mentorok laboratóriumait és közelről ismerhessék
meg az ott zajló komoly kutatómunkát. Ebben a helyzetben a diákok kérdéseit a jelen lévő Mentorok és Hallgatók közvetlenül meg tudják válaszolni.
A tavaszi konferencián elsősorban kezdő, 10. évfolyamos diákok jelentkezésével számolunk. Ezen az alkalmon a Szent-Györgyi Hallgatók tolmácsolásában ismerhetik meg a folyamatban lévő kutatási eredményeket,
ami egyúttal lehetőséget teremt a középiskolások számára, hogy első kézből ismerhessék meg a program egyetemi részét. A tavaszi alkalmak a városok kulturális sokszínűségének megismerésére is alkalmat nyújtanak,
illetve a két központi laboratórium is megnyílik a vendégek előtt.

ÖSSZEGZÉS
Az SZTA-KKP kialakításakor mindvégig arra törekedtünk, hogy többféle
modulból álló, sokszínű kínálatot tudjunk nyújtani a középiskolás diákok és
tanáraik számára. Szándékaink szerint
a felajánlott képzési formák lehetővé
teszik, hogy világszínvonalú felszerelések és korszerű oktatási módszerek
segítségével a diákok értékes információkkal egészíthessék ki a középiskolában tanult ismereteiket és képességeiket. Reményeink között szerepel az is,
hogy ezzel a programmal meggyőzzük
az erre nyitott diákokat arról, hogy érdemes az orvosbiológiai kutatásokba
bekapcsolódni és arról is, hogy ennek
kiváló helyszínt biztosítanak a dél-alföldi városok és a Szegedi Tudományegyetem.
Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója, 2017
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Szegedi Tudós Akadémia egyetemi képzési
szakmai koncepciója
A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA KÉPZÉSI CÉLJAI

A

Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) alapvető szakmai feladata a kutatói utánpótlás világszínvonalú képzése
Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpont (MTA SZBK) laboratóriumaiban. Az SZTA a tudomány iránt elkötelezett hallgatókat az első
évfolyamtól kezdve aktívan segíti tudományos érdeklődésük kibontakozásában és a legmagasabb szintű tudományos projektekbe való bekapcsolódást teszi számukra lehetővé. Az SZTA elitképző intézmény, amely a tudomány
frontvonalát tekinti referenciájának és hallgatói, valamint mentorai számára annak elérését, illetve meghaladását
tűzi ki célként. Ugyanakkor az SZTA-nak hangsúlyozottan nem célja a tudomány átlagos szintű művelésének
támogatása, illetve az egyetemi oktatás részét képező tanulmányok segítése. Az SZTA-n folyó képzés hatékonyan
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és azt szeretné elérni, hogy a Mentorok laboratóriumában eltöltött időt az
egyetemen kredit ponttal ismerjék el.
Az SZTA-n belüli képzés abból a koncepcióból indul ki, hogy hallgatóinak biztosítsa a közép- és hosszú
időtávú tudományos fejlődést úgy, hogy az SZTA ösztöndíjas hallgatóit az egyetemi hallgatói éveiktől kezdődően optimális esetben eljuttassa az önálló, forrásaiban független kutatócsoport-vezetői szintig, amelyet referenciaként az MTA Lendület, ERC Starting Grant nyertesek szintjén képzel el. Ennek ösztönzésére az SZTA az
életpálya minden állomásán (BSc-, MSc-, MD- vagy PhD hallgató, Posztdoktor és Szenior Kutató) a magyar
viszonyok között bármely közszféra által támogatott alternatívát felülmúló, versenyképes ösztöndíjat nyújt.

Szegedi
Tudományegyetem
MTA Szegedi
Biológiai Kutatóközpont
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA EGYETEMI KÉPZÉSÉNEK
FELÜGYELETE
Az SZTA egyetemi képzésének szakmai felügyeletét a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Kuratóriuma, a képzési igazgató, illetve az egyetemi képzési igazgatóhelyettes látja el.
Az igazgató javaslatot tesz a képzés módjára, részt vesz a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin, megbeszélést tart a Hallgatókkal és Mentorokkal, illetve segíti a Nemzetközi Mentorok kiválasztását. A Hallgatók és Mentorok a képzési igazgatóhelyettessel
tartják a kapcsolatot. Az igazgatóhelyettes összefogja az ösztöndíjasok és mentoraik tudományos tevékenységét, tanácsokkal segíti
elő a tudományos együttműködést a különböző műszerezettségű
és módszertani felkészültségű, ösztöndíjasokat nevelő laboratóriumok között. Az igazgatóhelyettes szemeszterenként egyszer
meglátogatja az ösztöndíjasokat és mentoraikat a kutatóhelyükön.
A második szemeszterekre eső látogatások egyben az éves munkabeszámolókat előkészítő találkozók. Az SZTA vezetősége az éves
beszámolók (írásbeli és szóbeli) és a követelményrendszer öszszevetése alapján évente javaslatot tesz minden egyes ösztöndíjas
és mentor esetében az ösztöndíj és a mentori tiszteletdíj további
folyósítására, annak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére.

Dr. Rakonczay Zoltán Szent-Györgyi Mentor
(képzési igazgatóhelyettes, egyetemi program)
előadása, 2014

FELVÉTEL A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIÁRA
Az SZTA-ra évente legfeljebb 10-15 Szent-Györgyi (egyetemi) Hallgató kerül felvételre. A Hallgatók kiválasztása kétféle módon történik:
1) Az SZTA I. évfolyamába felvételi vizsga útján kerülnek be az elsőéves egyetemi hallgatók. A többlépcsős folyamat során a vizsgabizottság felméri a hallgatók szellemi felkészültségét, kreativitását, tudományos problémamegoldó képességét, angol nyelvtudását és mentális alkalmasságát. A vizsgát az SZTA középiskolai és egyetemi
képzésért felelős igazgatóhelyettesei szervezik és a jelöltek felméréséhez igénybe veszik egy pszichológus szakmai
segítségét. A legjobban teljesítő hallgatók ezt követően meghívást kapnak az SZTA programjában való részvételre. 2) Az SZTA örömmel várja az SZTE felsőbb évfolyamaiban tanuló, tudományos érdeklődésű hallgatóinak jelentkezését. A II-VI. évfolyamos hallgatóknak az SZTA ösztöndíj elnyeréséhez bizonyítaniuk kell versenyképességüket kortársaik legjobbjaival összehasonlítva. Ez feltételezi a különösen sikeres helyi és országos Tudományos
Diákköri Konferencián (TDK) való szereplést és/vagy első vagy társzerzőséget tudományos publikáció(k)ban.

TUDOMÁNYOS MŰHELYMUNKA
Az SZTA-ra felvételt nyert hallgatók tudományos műhelyekbe kerülését az SZTA egyetemi képzésért felelős
igazgatóhelyettese koordinálja és felügyeli. Az igazgatóhelyettes a sikeres felvételi vizsga után 5 hónapon belül a
tudományos témát és a Szent-Györgyi Mentor választást egyezteti az ösztöndíjassal, illetve megvizsgálja, hogy
a felsőbb éves belépők kutatási témája és mentora megfelel-e az SZTA követelményeinek (lásd alább). Hosszú
távú célkitűzés, hogy a tudományos műhelymunka elsajátításában a Szent-Györgyi Mentor és a Junior Mentor
segíti a hallgatót. A Hallgatók képzésében a Nemzetközi Mentoroknak (elismert kutatók, akik a legszínvonalasabb folyóiratokban publikálják eredményeiket) is fontos szerepe kell hogy legyen. Terveink szerint a nemzetközi mentorok rendszeresen váltják majd egymást az épülő Kollégiumban, esténként előadásokat tartanak a
Hallgatóknak, melyet követően lehetőség nyílik a velük való beszélgetésekre is.
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Dr. Bert Sakmann Dr. Berényi Antal laboratóriumában, 2016

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA KÖVETELMÉNYEI A BSC, MSC ÉS MD HALLGATÓK SZÁMÁRA
Az SZTA Hallgatói délelőtt az egyetemi tanulmányaikkal, délután és este laboratóriumi munkával, illetve a
nemzetközi mentorokkal való megbeszélésekkel töltik az idejüket. Az ösztöndíjas periódus kezdetétől számított
harmadik év végéig a hallgatóknak minimálisan egy az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó folyóiratban társzerzőséggel dokumentált eredeti (originális) közleményben kell részt venni, amit TDK konferencián is
mindenképpen (esetleg hazai, nemzetközi konferencián) be kell mutatni. A hatodik (MD) vagy ötödik (MSc)
év végére szükséges egy, az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó folyóiratban első szerzős eredeti kézirat elkészítése, ami a legtöbb doktori iskolánkban formálisan már elegendő lehet egy PhD disszertáció benyújtásához. Ennek megfelelően a követelményrendszer egy MD-PhD MSc-PhD ekvivalens végzettséget segít elő
egy MD/MSc képzés ideje alatt.

ÉLETPÁLYAMODELL A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIÁN*

* Az Alapítvány jelenleg a Szent-Györgyi PhD hallgató szint eléréséig (Szent-Györgyi Hallgató végzéséig) tudja finanszírozni a programot. Az életpályamodell további szakaszait csak új
anyagi forrás bevonásával lehet megvalósítani.
Szent-Györgyi Hallgató
A SZTA-ra felvételt nyert Hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A fenti követelményeket sikeresen teljesítő
Hallgatók a végzéskor oklevelet kapnak. A három legsikeresebb Hallgató arany, ezüst, illetve bronz oklevélben
részesül (a távlati elképzelések szerint, amennyiben az Alapítvány további anyagi forráshoz jut programja megvalósításához, a Kuratórium döntése alapján mindez 1 000 000, 500 000, ill. 250 000 Ft összegű díjazással is
jár). Az oklevéllel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek a következő szakaszra, illetve az egyetem doktori isko34

lájába, PhD hallgatói státuszba. Terveink szerint, a PhD képzésbe való belépéskor a Hallgató egyszeri 250 000
Ft belépési összeget kap. Amennyiben a 4 év során kilép a rendszerből, akkor ezt az összeget vissza kell fizetnie.

Szent-Györgyi PhD Hallgató
Az SZTA PhD képzésbe első körben az oklevéllel rendelkező Szent-Györgyi Hallgatók kerülhetnek be. Távlati
elképzeléseink szerint, amennyiben eredményesen teljesít, ezen a szinten az ösztöndíj mértéke havi 150 000 Ft
(az állami ösztöndíjon felül). Hosszabb távon az SZTA célja, hogy ezen hallgatók az egyetem doktori iskoláiba
automatikusan felvételt nyerjenek. A fennmaradó helyeket az SZTA meghirdeti és pályázat útján tölti be. Az
SZTA-n kívülről érkező pályázó legalább 2 db az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó folyóiratban közzétett közleménnyel (mely közül az egyik elsőszerzős) lehet tagja az ösztöndíjas rendszernek. Az iskolába ezen a
szinten belépő Hallgatók már nincsenek „közlemény kényszerben”, hiszen a PhD feltételeknek már a bekerülésnél megfelelnek. Éppen ezért nagyobb, de hosszabb lefutású projektekbe is bekapcsolódhatnak, melyeknek akár
több éves a kifutási ideje. Ebben a szakaszban már egyértelműen a nemzetközi mércével is kimagasló minőségi
kutatásokra lehet koncentrálni, mely a műhely számára is kifejezetten előnyös. A kutatónak évente legalább
egy nemzetközi konferencián kell szerepelnie, év végén pedig jelentést kell készítenie mind a Mentornak, mind
a PhD hallgatónak a munkájáról. Minden év végén a kuratórium dönt arról, hogy a PhD hallgató ösztöndíjas
maradhat-e a következő évben.
A PhD hallgatónak az ösztöndíjas időszak négy éve alatt legalább három 5-ös IF feletti közleményben kell
szerepelnie, melyből legalább egy elsőszerzős. Amennyiben a PhD Hallgató nem teljesíti a kritériumokat, részletes indoklással halasztást kérhet a kuratóriumtól. A végzés maximum két évvel hosszabbítható meg, de erre
az időszakra ösztöndíj nem adható. A követelményeket sikeresen teljesítő PhD Hallgatók a végzéskor oklevelet
kapnak. A három legsikeresebb PhD hallgató arany, ezüst, illetve bronz oklevelet kap (a távlati elképzelések
szerint, amennyiben az Alapítvány további anyagi forráshoz jut programja megvalósításához, a Kuratórium
döntése alapján mindez 2 000 000, 1 000 000, ill. 500 000 Ft összegű díjazással is jár). Amennyiben a végzett
PhD hallgató belép a következő (posztdoktori) képzésbe, terveink szerint egyszeri 500 000 Ft belépési összeget
kap. Ha azonban az utána következő 6 év során kilép a rendszerből, az összeget vissza kell fizetnie.

Tudományos műhelymunka, 2016
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Szent-Györgyi posztdoktor
A posztdoktori képzés egy hatéves ciklusprogram, melyből 3-4 évet a hazai, 2-3 évet pedig külföldi kutatóműhelyben tölt el a kutató. Távlati elképzeléseink szerint, amennyiben eredményesen teljesít, ezen a szinten az ösztöndíj mértéke havi 250 000 Ft (a fizetésen felül). A Mentor és a Posztdoktor együtt döntheti el, hogy a hatéves
ciklus mely részét tölti külföldön. Külföldi műhelynek csak olyan kutatóhely választható, amelyet a kuratórium
előzetesen felvett a külföldi kutatóműhelyek közé (melyek jellemzően multidiszciplináris folyóiratokban közölnek). A posztdoktornak a hazai a ciklus alatt önálló kutatási pályázattal (pl. NKFIH) kell rendelkeznie.
Ezen periódus célja, hogy a posztdoktor a 6 év alatt önállósodjon, és olyan tapasztalatokat szerezzen külföldön, melyeket később itthon meghonosíthat, ideális esetben ugyanazon a szinten (Szent-Györgyi Szenior
Kutató) vagy az adott szakterület csúcsszintjén (Szent-Györgyi Mester Kutató).
Be- és kikerülés:
A programba első körben a végzett Szent-Györgyi PhD hallgatók kerülhetnek be. A programba menet
közben is be lehet kerülni, ha üresedés van, és a jelölt rendelkezik a fentebb leírt kritériumokkal. A kutatónak
évente nemzetközi konferencián kell szerepelnie, illetve év végén mind a Mentornak, mind a Posztdoktornak
jelentést kell készítenie. Ebben az időszakban kapcsolódik be a Nemzetközi Mentor is a képzésbe, így adott esetben a jelentést már három főnek kell készítenie. A Nemzetközi Mentor egy később kidolgozandó módszerrel
szintén elismerést kap az SZTA-t működtető Alapítványtól (illetve az egyetemtől, várostól, és/vagy az MTA-tól).
Minden év végén a kuratórium dönt arról, hogy a Posztdoktor ösztöndíjas marad-e a következő évben. A
kikerültek helye, amennyiben más hallgató eléri a színvonalat, betölthető.
A kutatónak hat év alatt legalább három 8-as impakt faktor feletti közleményben kell szerepelnie, melyből
legalább egy elsőszerzős. Ha a Posztdoktor nem teljesíti a kritériumokat, részletes indoklással halasztást kérhet
a kuratóriumtól. A végzés maximum három évvel meghosszabbítható, de erre az időszakra az SZTA ösztöndíjat
nem biztosít. A követelményeket sikeresen teljesítő Posztdoktorok a végzéskor oklevelet kapnak. A három
legsikeresebb Posztdoktor arany, ezüst, illetve bronz oklevelet kap (a távlati elképzelések szerint, amennyiben
az Alapítvány további anyagi forráshoz jut programja megvalósításához, a Kuratórium döntése alapján mindez
3 000 000, 1 500 000, ill. 750 000 Ft összegű díjazással is jár).

Szent-Györgyi Szenior Kutató és Mester Kutató
A Szenior Kutató és Mester Kutató mintegy 15 év minőségi kutatói tapasztalattal rendelkező kutató, mely kiemelkedő hazai és nemzetközi műhelyekben kapott szakmai képzést. Amennyiben van Szent-Györgyi posztdoktori oklevele és belép a Szenior Kutatói/Mester Kutatói rendszerbe, akkor terveink szerint egyszeri 2
000 000 Ft belépési összeget kap. Megfelelő teljesítés esetén a Szenior kutató havi ösztöndíja 1 000 000 Ft,
a Mester Kutató havi ösztöndíja 2 000 000 Ft lesz.
Cél:
A komoly kutatási potenciállal rendelkező kutatók erősítsék a magyar (szegedi) tudományos életet vagy a
magyar ipari kutatási ágazatot, valamint részt vegyenek a következő generáció oktatásában.
Be- és kikerülés:
A Mester Kutatói vagy Szenior Kutatói ösztöndíj akkor kezdődik, ha az adott feltételeket a jelölt teljesíti.
Mester Kutatói címet az kaphat, aki a szakfolyóiratok feletti neves multidiszciplináris újságokban (Science,
Nature), szegedi centrumban elvégzett levelezőszerzős munkával rendelkezik. Szenior Kutatói fokozatot az a
kutató kaphat, aki a vezető szaklapokban (pl. Gastroenterology, Circulation) szegedi centrumban elvégzett levelezőszerzős munkával rendelkezik. Az ösztöndíj az adott közlemény megjelenésétől számított legfeljebb 3
évig adható, ha az illető kutató demonstrálja, hogy olyan kutatást folytat, melynek ismét esélye lehet egy hasonló szintű közlemény elfogadására. Ha a három év alatt a kutató nagy összegű nemzetközi pályázatot (pl. ERC,
The Wellcome Trust) nyer, akkor az ösztöndíj további 2 évvel meghosszabbítható. A Szenior Kutatótól és Mester Kutatótól elvárt, hogy a Szent-Györgyi-Klebelsberg Iskolában Mentorként, míg laboratóriuma tudományos
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műhelyként szerepeljen. Amennyiben a kutató 3 év alatt nem mutat fel hasonló szintű közleményt vagy nem
nyer el komolyabb nemzetközi pályázatot, az ösztöndíj folyósítása megszűnik addig amíg a fenti feltételeket a
jelölt nem teljesíti.
Az SZTA elsősorban saját nevelésű hallgatóiból számít a PhD hallgatói, Posztdoktori és Szenior Kutatói/
Mester Kutatói szinteken tovább támogatható ösztöndíjasokra az SZTA kutatóképzési modelljének validációjaként, azonban kortársaik közül kiemelkedő képességű és eredményességű kutatókat a PhD hallgató/posztdoktor szinten is támogat új belépőként. Az SZTA életpálya modell egészére vonatkoztatva a minőségelvű szelekció
egyre erősödő elvét kívánjuk érvényesíteni, amely az életkor előrehaladtával hangsúlyozottan egyre csökkenő
számú SZTA ösztöndíjast feltételez (<15 PhD hallgató, maximum 7 posztdoktor).

KÖZÖSSÉGI ÉLET
Az SZTA a Hallgatóknak elhelyezést biztosít a felépülő Kollégiumában, mely egyben lehetőséget nyújt a hallgatók és vendégoktatók/kutatók közötti interakcióra is. A Hallgatók közösségformálása céljából az SZTA rendszeres tudományos és egyéb (pl. színházi, zenei, egyéb kulturális, illetve kommunikációs) programokat szervez.

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA KÖVETELMÉNYEI A MENTOROK SZÁMÁRA
Az SZTA-n belül háromfajta mentort különítünk el; van Szent-Györgyi Mentor, Junior Mentor, illetve Nemzetközi Mentor. A Mentorok és Junior Mentorok munkájukért díjazásban részesülnek. A Mentorok az SZTE,
illetve az MTA SZBK komoly nemzetközi reputációval rendelkező kutatócsoport vezetői közül kerülhetnek ki.
A Szent-Györgyi Mentornak lehetősége van megnevezni a laboratóriumában dolgozó tehetséges, fiatal kutatót,
aki a Hallgató Junior Mentora lesz és annak képzésében mindennapi, aktív szerepet vállal. Az SZTA Nemzetközi Mentora lehet valamely külföldi kutatóműhelyben tevékenykedő kutató, aki komoly nemzetközi reputációval
bíró tudományos tevékenységet folytat, saját kutatócsoportot vezet, originális kísérletes munkákkal foglalkozik,
és eredményei nagy presztízsű multidiszciplináris tudományos folyóiratokban jelennek meg. A Nemzetközi
Mentort egy Szent-Györgyi Mentor javaslatára, a kuratórium jóváhagyását követően a Szegedi Tudós Akadémia vezetősége kéri fel.

Gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban, 2017
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A Szent-Györgyi Mentorok:
lehetőséget nyújtanak a Hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódjanak az általuk vezetett kutatócsoport tevékenységébe, biztosítják számukra a kutatási feltételeket
vállalják, hogy személyesen is részt vesznek a Hallgatók képzésében, oktatják, vezetik a rájuk bízott tehetségeket
előadásokkal és neves külföldi kollaborációs partnereik (Nemzetközi Mentor) meghívásával aktívan
részt vesznek az SZTA ösztöndíjasainak szervezendő szeminárium sorozatban
részt vesznek és előadást tartanak a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin
nem vállalhatják egyszerre kettőnél több Hallgató mentorálását
van aktív kutatási pályázatuk, amely a Mentor laboratóriumában zajló kutatási tevékenységet finanszírozó pályázati költségvetési forrást is tartalmaz (csak állásokat finanszírozó pályázati forrás nem elegendő)
rendelkeznek ötévente legalább 1 olyan eredeti levelező szerzőségű publikációval, amely minimum 5-ös
impakt faktorú és/vagy az adott tudományterület felső 10 %-ába tartozó folyóiratban jelent meg (*az
utóbbi abban a kivételes esetben alkalmazandó, ha az adott tudományterületen nincsenek 5-ös impakt
faktorú újságok)
A Junior Mentorok:
legalább PhD fokozattal rendelkeznek
személyesen is közreműködnek a Hallgatók képzésében, oktatják, vezetik a rájuk bízott tehetségeket
részt vesznek a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin
A Nemzetközi Mentorok:
bekapcsolódnak az SZTA tehetséggondozó tevékenységébe, melyet térítésmentesen látnak el (a szegedi
látogatásuk útiköltségét és szállásköltségét az SZTA téríti)
szegedi tartózkodásuk során előadás(oka)t tartanak és megbeszéléseket folytatnak az SZTA hallgatóival
vállalják, hogy a Hallgatókat saját laboratóriumában, kutató műhelyében fogadják, így a fiatalok nemzetközi kapcsolati rendszere is fejlődhet

A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA PROGRAMJÁBA VALÓ BE- ÉS KIKERÜLÉS
A Szent-Györgyi Hallgatók és Mentorok SZTA programba való be- és kikerüléséről Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Képzési Bizottsága hozza meg a döntést. A Junior Mentorok jelölését a Mentorok
által a képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program) hagyja jóvá.
Programba való bekerülés:
• a Hallgatók felvételi rendszer útján kerülnek a programba
• a Hallgatók csak az SZTA Mentoraihoz csatlakozhatnak
• a Mentorok jelölését az egyetemi képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program) terjeszti elő
• a Nemzetközi, illetve Junior Mentorokat a Szent-Györgyi Mentorok jelölik
Hallgatók vagy Mentorok programból való kikerülése/felfüggesztése:
• nem teljesítik határidőre az SZTA által előírt feladatokat és követelményeket
• súlyos szakmai vagy etikai vétséget követnek el
• lemondanak az SZTA tagságukról
• Hallgatóknál passzív egyetemi félév esetén
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NOBEL-DÍJASOK ÉS
TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁLKOZÓJA
KONFERENCIA SOROZAT
NEMZETKÖZI MENTOROK LÁTOGATÁSAI
SZEGEDEN
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NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁLKOZÓJA
KONFERENCIA SOROZAT 2012-2020
Nemzetközi konferencia Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából
Szeged, 2012. március 22-25.
Vendégek: Andrew W. Schally, Bert Sakmann, Eric Wieschaus, Peter C. Doherty, Sir Richard Timothy Hunt,
Ada E. Yonath, Aaron Ciechanover, John E. Walker, Robert Huber
Nobel-díjasok és tehetséges diákok II. találkozója
Szeged, 2013. április 1-5.
Vendég: Bert Sakmann
Nobel-díjasok és tehetséges diákok III. találkozója
Szeged, 2014. május 26.
Vendégek: Ada Yonath és Aaron Ciechanover
Nobel-díjasok és tehetséges diákok IV. találkozója
Szeged, 2015. június 12-13.
Vendég: Erwin Neher
Nobel-díjasok és tehetséges diákok V. találkozója
Szeged, 2015. szeptember 1.
Vendég: Tim Hunt
Nobel-díjasok és tehetséges diákok VI. találkozója
Szeged, 2015. november 6-7.
Vendég: Eric F. Wieschaus
Nobel-díjasok és tehetséges diákok VII. találkozója
Szeged, 2016. május 23-24.
Vendég: Bert Sakmann
Nobel-díjasok és tehetséges diákok VIII. találkozója
Szeged, 2016. november 25-26.
Vendég: Bert Sakmann
Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója
Szeged, 2017. április 20-22.
Vendégek: Bert Sakmann és Arthur Konnerth
Nobel-díjasok és tehetséges diákok X. találkozója
Szeged, 2017. december 7-9.
Vendég: Tim Hunt
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XI. találkozója
Szeged, 2018. március 21-23.
Vendégek: Bert Sakmann és Buzsáki György
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XII. találkozója
Szeged, 2018. december 5-7.
Vendég: Kurt Wüthrich
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozója
Szeged, 2019. február 24-26.
Vendég: Erwin Neher
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIV. találkozója
Szeged, 2019. december 2-4.
Vendég: Ole Petersen
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója
Szeged, 2020. december 3-4.
Vendég: Ada E. Yonath
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NEMZETKÖZI MENTOROK LÁTOGATÁSAI SZEGEDEN 2017–2020
NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

2017

UNGVÁRI ZOLTÁN
UNGVÁRI ZOLTÁN

Amerikai Egyesült Államok
Amerikai Egyesült Államok

Donald W. Reynolds Chair of Aging Research,
Reynolds
Aging
Department of
Donald W.Oklahoma
Reynolds Center
Chair ofon
Aging
Research,
Geriatric
Oklahoma
Healthof
ReynoldsMedicine,
OklahomaUniversity
Center onofAging
Department
Sciences
Geriatric Center
Medicine, University of Oklahoma Health
Sciences Center
Weboldal: www.oumedicine.com/geriatrics/general-informaWeboldal: tion/faculty-and-staff/zoltan-ungvari
www.oumedicine.com/geriatrics/general-information/faculty-and-staff/zoltan-ungvari
Kapcsolattartó mentor: Farkas Eszter
Kapcsolattartó mentor: Farkas Eszter

NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

2018

HAJNÓCZKY GYÖRGY
HAJNÓCZKY GYÖRGY

NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

Amerikai Egyesült Államok
Amerikai Egyesült Államok

MitoCare Center for
MitoCare Center
for Research and Diagnostics,
Mitochondrial
Imaging
Mitochondrial
Imaging
Research
and Diagnostics,
Thomas
Jefferson
University,
Philadelphia
Thomas Jefferson University, Philadelphia
Weboldal: www.jefferson.edu/university/jmc/departments/
Weboldal:pathology/faculty/hajnoczky.html
www.jefferson.edu/university/jmc/departments/
pathology/faculty/hajnoczky.html
Kapcsolattartó mentor: Hegyi Péter
Kapcsolattartó mentor: Hegyi Péter

MOLNÁR ELEK
MOLNÁR ELEK

Egyesült Királyság
Egyesült Királyság

School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience
University
of Bristol Pharmacology and Neuroscience
School of Physiology,
University of Bristol
Weboldal: www.bris.ac.uk/synaptic/people/14067/index.html
Weboldal: www.bris.ac.uk/synaptic/people/14067/index.html
Kapcsolattartó mentor: Dux László
Kapcsolattartó mentor: Dux László

NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

2019

MARKUS M. HEIMESAAT
MARKUS M. HEIMESAAT

Németország
Németország

Department of Microbiology Gastrointestinal Microbiology
Department
of Microbiology
Gastrointestinal Microbiology
Research
Group,
Charité
Research Group,
Charité
University
Medicine
Berlin
University Medicine Berlin
Weboldal: imh.charite.de/en/metas/person_detail/person/
Weboldal: address_detail/heimesaat/
imh.charite.de/en/metas/person_detail/person/
address_detail/heimesaat/
Kapcsolattartó mentor: Deli Mária
Kapcsolattartó mentor: Deli Mária
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NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

TONI GABALDÓN
TONI GABALDÓN

Spanyolország
Spanyolország

Bioinformatics and Genomics Program (CRG)
Bioinformatics
Genomics Program (CRG)
ICREA Researchand
Professor
ICREA Research Professor
Weboldal: www.crg.eu/en/toni_gabaldon
Weboldal: www.crg.eu/en/toni_gabaldon
Kapcsolattartó mentor: Gácser Attila
Kapcsolattartó mentor: Gácser Attila

NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

NAGY LÁSZLÓ
NAGY LÁSZLÓ

NEMZETKÖZI MENTOROK
NEMZETKÖZI MENTOROK

Amerikai Egyesült Államok
Amerikai Egyesült Államok
Departments of Medicine and Biological Chemistry
Departments
Medicine School
and Biological
Chemistry
Johns HopkinsofUniversity
of Medicine
Johns Hopkins University
School
of Medicine
All Children’s
Hospital
Johns Hopkins All Children’s Hospital
Weboldal: www.hopkinsallchildrens.org/Academics/Research/
Weboldal: www.hopkinsallchildrens.org/Academics/Research/
Institute-for-Fundamental-Biomedical-Research/
Institute-for-Fundamental-Biomedical-Research/
Laszlo-Nagy,-M-D-,-Ph-D
Laszlo-Nagy,-M-D-,-Ph-D
Kapcsolattartó mentor: Boldogkői Zsolt
Kapcsolattartó mentor: Boldogkői Zsolt

MATTHEW CAMPBELL
MATTHEW CAMPBELL

Írország
Írország

Smurfit Institute of Genetics
Smurfit
Institute
of Genetics
Trinity College
Dublin
Trinity College Dublin
Weboldal: www.tcd.ie/Genetics/research/campbell.php
Weboldal: www.tcd.ie/Genetics/research/campbell.php
Kapcsolattartó mentor: Deli Mária
Kapcsolattartó mentor: Deli Mária

NEMZETKÖZI MENTOROK

NEMZETKÖZI MENTOROK
2020

THOMAS H. GILLINGWATER
THOMAS H. GILLINGWATER

EgyesültKirályság
EgyesültKirályság

Edinburgh Medical School
Edinburgh
BiomedicalMedical
SciencesSchool
Biomedical Sciences
Weboldal: www.ed.ac.uk/biomedical-sciences/anatomy/staff/
Weboldal: w
ww.ed.ac.uk/biomedical-sciences/anatomy/staff/
anatomyteachingstaff/tomgillingwater
anatomyteachingstaff/tomgillingwater
Kapcsolattartó mentor: Siklós László
Kapcsolattartó mentor: Siklós László
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA
ÉVKÖNYVE
2019/2020
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PRESENT MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES
OF THE FOUNDATION FOR THE FUTURE
OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED
ANDRÁS VARRÓ
CHAIRMAN OF THE FOUNDATION’S BOARD OF TRUSTEES
Doctor of Hungarian Academy of Sciences (HAS), Professor of the Department of
Pharmacology and Pharmacotherapy at the Faculty of Medicine, University of Szeged

PÉTER HEGYI
SECRETARY OF THE FOUNDATION’S BOARD OF TRUSTEES
Doctor of HAS, Professor of the Faculties of Medicine, Universities of Szeged and Pécs

GYÖRGY LÁZÁR
Doctor of HAS, Dean of the Faculty of Medicine, University of Szeged

LÁSZLÓ DUX
Doctor of HAS, Professor of the Department of Biochemistry at the Faculty of Medicine,
University of Szeged

LAJOS KEMÉNY
Doctor of HAS, Professor and Head of the Department of Dermatology and Allergology

SZILVIA KRIZSÓ
Pulitzer Prize-winner television journalist
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FERENC NAGY
Academician, Director general of the Biological Research Center, Szeged

LÁSZLÓ VÍGH
Academician, research professor of the Biological Research Center, Szeged

PREVIOUS MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES OF THE FOUNDATION
FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED

ISTVÁN LEPRÁN
Doctor of HAS, representative of the Dean of the Faculty of Medicine,
University of Szeged, 2013–2014

LÁSZLÓ VÉCSEI
Academician, former Dean of the Faculty of Medicine, University of Szeged, 2013–2014

FERENC BARI
Doctor of HAS, Dean of the Faculty of Medicine, University of Szeged, 2014-2018

PÁL ORMOS
Academician, Director general of the Hungarian Academy of Sciences
Biological Research Center, Szeged 2013-2018
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PROFESSIONAL MANAGEMENT

BERT SAKMANN
DIRECTOR OF EDUCATION
Nobel Laureate cell physiologist, Max Planck Institute für Neurobiologie, Munich

PÉTER HEGYI
PROGRAM DIRECTOR
Doctor of HAS, Professor of the Faculties of Medicine,
Universities of Szeged and Pécs

ANDRÁS VARRÓ
CHAIRMAN OF THE FOUNDATION’S BOARD OF TRUSTEES
Doctor of HAS, Professor of the Department of Pharmacology and
Pharmacotherapy at the Faculty of Medicine, University of Szeged

SÁNDOR BÁN
DEPUTY DIRECTOR (SECONDARY SCHOOL EDUCATION)
Leading biology teacher at Radnóti Miklós Experimental Grammar School, Szeged

ZOLTÁN RAKONCZAY
DEPUTY DIRECTOR (UNIVERSITY EDUCATION)
Doctor of HAS, Professor and Head of the Department of Pathophysiology at the
Faculty of Medicine, University of Szeged
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OPERATIVE MANAGEMENT
CON T ACT :

I N F O @ NOB E L - S Z E G E D . HU

W W W . NOB E L - S Z E G ED.HU

NORBERT BUZÁS

ANITA TAKÁCS

MANAGING DIRECTOR

FINANCIAL DIRECTOR

ÁGNES BITTERA
MARKETING AND
EVENT MANAGER

LÁSZLÓNÉ FŐDI
OFFICE MANAGER

BEA ANITA
VINCZE-HORVÁTH

ENIKŐ GULYÁS

ASSISTANT TO
DEPUTY DIRECTOR

ASSISTANT TO
DEPUTY DIRECTOR

ZSUZSANNA ADÉL PAPP

JÓZSEF ANDÓCZI-BALOG

ASSISTANT TO
DEPUTY DIRECTORS

SOCIAL AND CULTURAL
PROGRAM ORGANIZER

ZOLTÁN GYENGE
LEGAL ADVISOR

TAMÁS NAGYMIHÁLY
PUBLIC PROCUREMENT
EXPERT

JÓZSEF TOLNAI
WEBSITE DEVELOPER
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SECONDARY SCHOOL PROGRAM
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NATIONAL BASE SCHOOLS

NATIONAL BASE SCHOOLS
RADNÓTI MIKLÓS EXPERIMENTAL GRAMMAR SCHOOL
SZEGED
HEADMASTER:

DR. ANETT NAGY

DEPUTY LEADER OF THE LABORATORY:

ANDREA BORBOLA (See page 14)

The Radnóti Miklós Experimental Grammar School of Szeged saw many profile changes throughout its 120 year old
history. Originally named after Gábor Klauzál, it served as a boys’ real school for Szeged’s middle class. After the second
World War a mixed education was introduced, adding the training of skilled workmanship next to the real school. The
current general gymnasial profile – aiming to achieve scientific excellence – was gradually built up starting from 1957. The
school’s building is as old as the institute itself, historically decorated yet equipped with state of the art laboratories and ICT
appliances. At the moment six different departments are operated: Mathematics-Physics, Chemistry, Biology, Mathematics,
General Studies (with increased English or Spanish classes), Humanities and a talent care division focusing on students with
underprivileged backgrounds.
The students achieve the best results in
Mathematics and Sciences. The average grades
of the final examinations and the number of
students accepted to universities both mark
eﬃciency of the education and talent care. It is
also known that not many schools can exceed
the ’Radnóti’ when it comes to results at national
and international competitions. While the
faculty is proud of the students’ achievements,
they consider these competitions as a means
of education, not as a main goal. During the
preparation the students can learn confidence,
persistency, self-knowledge and cooperation
next to the professional knowledge. Hence the
school’s motto: ’Sapere aude’ – ’Dare to know’.
The construction of the Specialized Laboratory
for Scientific Education (TERMOSZ Laboratory)
was finished in 2015. The laboratory is located
at the school’s area yet plays a central part in the
renewal of scientific education collaborating
with 18 other schools in the Szeged school
district. The associates also help with the
preparations and executions of international
competitions, in addition they play a key role in
the national biological talent care.
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NATIONAL BASE SCHOOLS

NÉMETH LÁSZLÓ SECONDARY AND GRAMMAR
SCHOOL – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HEADMASTER:

LÁSZLÓ ÁRVA

LABORATORY LEADER:

EDIT CSALÁNÉ BÖNGYIK (See page 14)

Németh László Secondary and Grammar School was established in the 1980s to serve the Hódtó district of
Hódmezővásárhely. Originally it was a minor elementary school, however it launched its gymnasial classes in 1995 which
quickly helped to raise its ranks amongst the other high schools of the town. Besides the general gymnasial educational
structure, the school also emphasizes language and IT (Information Technology) studies along with natural science.
It is an absolute advantage that the students can carry out their studies in one institute – the talent care and education
starting from early age until their final examination. This counts as a unique feature in Hungary and it helps to maintain
a smooth cooperation between the elementary and high school educators, helping out the long-term correction and
design of the training plan. The students have proven themselves at several competitions and perform well on their final
examinations – marking the good student-teacher collaboration.
The school’s modern building provides a luminous, well established location and atmosphere to carry out high standard
education. In addition, a botanical garden is being built which will be a green spot in the neighborhood.
The József Gyulai Scientific Workshop (József Gyulai Laboratory) was established in 2012, offering quality training with
modern equipment. All the neighboring elementary students can use the laboratory under the supervision of its trained
attendants.
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REGIONAL BASE SCHOOLS

REGIONAL BASE SCHOOLS

TÓTH ÁRPÁD SECONDARY SCHOOL
– DEBRECEN

NAGY LAJOS GRAMMAR SCHOOL OF THE
CISTERCIAN ORDER – PÉCS

Headmaster: Amália Fenyősné Kircsi
Szent-Györgyi Senior Teacher: József Gőz (p. 23)

Headmaster: Márta Bodáné Gálosi
Szent-Györgyi Senior Teacher: Zsolt Nyisztor (p. 30)

PREMONSTRATENSIAN ST. NORBERT
SECONDARY SCHOOL – GÖDÖLLŐ
Headmaster: Borbála Takácsné Elek
Szent-Györgyi Senior Teacher: Zoltán Kerényi (p. 25)

FÖLDES FERENC HIGH SCHOOL – MISKOLC
Headmaster: Pál Veres
Szent-Györgyi Senior Teacher: Csilla Szentesi (p. 32)

CALVINIST GRAMMAR SCHOOL OF
KECSKEMÉT
Headmaster: Anna Durucz
Szent-Györgyi Senior Teacher:
Adrien Lengyel (p. 29)

ELTE TREFORT ÁGOSTON SECONDARY
GRAMMAR SCHOOL – BUDAPEST
Headmaster: Zoltán Csapodi
Szent-Györgyi Senior Teachers: Julianna Erős-Honti (p. 19),
Norbert Faragó (p. 21), László Kutrovácz (p. 28)
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REGIONAL BASE SCHOOLS

TÁNCSICS MIHÁLY SECONDARY GRAMMAR
SCHOOL OF KAPOSVÁR
Headmaster: Ferenc Reőthy
Szent-Györgyi Senior Teachers:
Beatrix Bagi Kertész (p. 27), Róbert Kertész (p. 26)

DEÁK TÉRI LUTHERAN GYMNASIUM
– GÖDÖLLŐ
Headmaster: Edit Gadóné Kézdy
Szent-Györgyi Senior Teacher: Andrea Fazakas (p. 22)

Photo: Gábor Magyar

LOVASSY LÁSZLÓ GRAMMAR SCHOOL
– VESZPRÉM
Headmaster: Zoltán Schultz
Szent-Györgyi Senior Teacher: Tünde Tóth Szalainé (p. 31)

ELTE BOLYAI JÁNOS PRACTICE PRIMARY
AND SECONDARY GRAMMAR SCHOOL
– SZOMBATHELY
Headmaster: Tibor Papp
Szent-Györgyi Senior Teacher: József Baranyai (p. 17)

SZTE PRIMARY AND SECONDARY
GRAMMAR SCHOOL – SZEGED
Headmaster: Dr. János Dobi
Szent-Györgyi Senior Teacher: dr. István Csigér (p. 18)
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FAZEKAS MIHALY PRIMARY AND SECONDARY
GRAMMAR SCHOOL – BUDAPEST
Headmaster: Attila Pásztor
Szent-Györgyi Senior Teacher:
Zsolt Erős-Honti (p. 20)

GÖDÖLLŐ REFORMED SECONDARY SCHOOL
Headmaster: Árpádné Bajusz
Szent-Györgyi Senior Teacher: Zsolt Horváth (p. 24)

LABORATORY SPECIALIST TEACHERS

HEAD TEACHERS IN LABORATORIES
ANDREA BORBOLA
Radnóti Miklós Experimental Grammar School
Address: Tisza Lajos krt. 6-8., H-6720 Szeged, Hungary

PUBLICATIONS

TEACHING CAREER IN BRIEF

Kiss E, Olah B, Kalo P, Morales M, Heckmann AB, Borbola A, Lozsa A, Kontar
K, Middleton P, Downie JA, Oldroyd
GED, Endre G: (2009) Lin, a novel type
of u-box/wd40 protein, controls early
infection by rhizobia in legumes. PLANT
PHYSIOLOGY 151:1239-1249

I’ve been an associate at the TERMOSZ Laboratory since 2014, I consider
it as a prime element in my life. During my high school years I had the
opportunity of assisting at the Cell Biology and Evolutional Micropaleontology
Laboratory of the University of Szeged, which helped me start my scientific
work. Throughout my university studies I was co-authoring several English
publications, participated in an Indian-Hungarian joint research and for years
I was the technical editor of the Plant Cell Biology and Development (Szeged)
issue. In addition I also acquired some successful applications (Pro Renovanda
Cultura Hungariae Fund – ’Students for Science’ foundation).
My interests shifted towards molecular biology - starting from 2001, I carried
out my PhD studies at the Genetic Institute of the Biological Research Center
(Hungarian Academy of Sciences); later on I worked there as a science assistant.
Next to learning the basic molecular biology techniques and elaborating new
methods I also participated in several conferences. At the moment I’m teaching
Biology at the Radnóti Miklós Experimental Grammar School and tending to
the TERMOSZ Laboratory.

Borbola A: (2004) Construction of a linkage map for Medicago truncatula RIL
population and its comparative analysis
with other Medicago genetic maps.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 48:51
Kedves M, Párdutz Á and Borbola A:
(1998) Transmission electron microscopy of X-ray irradiated teliospores of
Ustilago maydis. GRANA 37:29-34

EDIT CSALÁNÉ BÖNGYIK
Németh László Grammar School
Address: Ormos Ede u. 18., H-6800 Hódmezővásárhely,
Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF
I began teaching in the Commercial and hospitality
secondary school of Hódmenzővásárhely in 1998, parallel
with my university studies and I have been working in the
Németh László Grammar School for a year. I have been
teaching biology and chemistry and during my years in the
commercial secondary school my students performed well
at professional competitions. I have always felt lucky to be a
teacher, I am one of the few persons whose job is their hobby.
I regularly attended professional trainings and always
supported varied pedagogical methods and educational

forms, recently I have been committed to digital pedagogy. I
was teaching complex nature for a long time, I also prepared
a workbook for internal use with my colleague. Thanks to
this I became closer to the activities of the Öveges labs and
also had the opportunity to participate in the elaboration of
complex book labs. I was also engaged in scientific thinking
renewing teacher training for two years. I gladly contribute
to project writing, I am proud of my two successful National
Talent Projects. At present, I teach students committed to
natural sciences at each grade above 8th and also the ones
who wish to perform advanced level biology final exam.
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SZENT-GYÖRGYI
SENIOR TEACHERS

“Those who affect children’s
imagination essentially influence
their future existence as well.”
József Eötvös

Szent-Györgyi Senior Teachers are the secondary school teachers who
constantly recognise young talents and provide them with additional,
extensive knowledge of biology and chemistry. Their students also actively
participate in the national and international natural sciences competitions.
Szent-Györgyi Senior Teachers select youths who have the opportunity to get
more acquainted with the scientific activities of the Faculty of Medicine at the
University of Szeged and the Biological Research Center. The most important
tasks of Szent-Györgyi Senior Teachers are to introduce the selected youths to
the Szeged Scientists Academy’s program, to encourage them to inquire into
areas of research supervised by mentors of the Academy, and to emphasize
all the potentials to reach the top of their profession with the help of the
Academy’s scholarships.
With the assistance of Szent-Györgyi Senior Teachers, it is possible to achieve
an interconnection between secondary schools and higher education,
which then facilitates the development of young talents to become creative,
successful scientists.
Currently there are 16 Szent-Györgyi Senior Teachers in the program
representing a number of schools in different cities all over the country, and
their mutual goal is to develop young talents into prominent researchers of
Hungarian science.
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SÁNDOR BÁN

PROFESSIONAL LEADER OF THE SECONDARY
SCHOOL PROGRAM

Radnóti Miklós Experimental Grammar School Szeged
Address: Tisza Lajos krt. 6-8., H-6720 Szeged, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I started my career in 1993 at the Dugonics András Piarist Grammar School,
Szeged, where I taught chemistry and biology, both as part of the regular
curriculum and in advanced elective courses as well as special after-school
lessons. In 1998–99, I played a leading role in designing and equipping
the science section of the school’s new building. I was also the head of the
department of biology and chemistry for four years. Since 2002, I have
taught in the special biology, chemistry and mathematics programs at the
Radnóti Miklós Grammar School in Szeged, mostly in small groups. Between
2005 and 2012, I headed the biology department, which developed into the
most successful high school biology workshop in the country during that
period, based on advanced Matura examination and competition results. My
colleagues and I have also established a state-of-the-art high school molecular
biology laboratory. This facility has been made available to biology teachers
from other schools for in-service trainings as well as to students for selection
tests for international biology competitions. My colleagues and I have
attended in-service trainings in molecular biology at the EMBL laboratories in
Cambridge, Heidelberg and Monterotondo on a number of occasions. Since
2009, I have been the team leader of the Hungarian national teams at the
International Biology Olympiad (IBO) and mentor to our national teams at the
European Union Science Olympiad (EUSO). In 2010, I won the Rátz Lifetime
Achievement Award. I am currently head of the EU-funded high school science
laboratory.

Márton Szentirmai
Faculty of Medicine
University of Szeged, Szeged
• IBO 2011, silver medal
• EUSO 2010, gold medal
• IBO 2010, bronze medal

PUBLICATIONS
Bán S. (1998). Gondolkodás a bizonytalanról: a valószínűségi és korrelatív
gondolkodás fejlődése. [Thinking about the uncertain: developing probabilistic
and correlative thinking]. In Csapó B. (Ed.): Az iskolai tudás. Budapest: Osiris
Kiadó.
Bán S. (2010). A tanulás természetes jellemzőinek érvényesülése az iskolai
biológiaoktatásban [Implementing natural features of learning in biology
instruction]. Mester és Tanítvány 28: 48-56.
Bán S et al. (Eds.). (2003). From Vandal to Voter: Active Citizenship in Europe Analysis and Methods. Szeged-Paris: KIFE.

Petra Varga
Faculty of Medicine
University of Szeged, Szeged
• IBO 2016, silver medal
• EUSO 2015, gold medal
• iGEM 2014, Best Experimental
Measurement Prize
Márk Harangozó
Faculty of Medicine
University of Szeged, Szeged
• EUSO 2015, silver medal
• iGEM 2014, Best Experimental
Measurement Prize
Fatime Hawchar
Faculty of Medicine
University of Szeged, Szeged
• IBO 2011, bronze medal
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 4th place
Márton Pipicz
Faculty of Medicine
University of Szeged, Szeged
• Student research:
Department of Anatomy,
Faculty of Medicine,
University of Szeged, Szeged
• 2011. Pro Scientia gold medal
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JÓZSEF BARANYAI

ELTE Bolyai János Practice Primary and Secondary
Grammar School
Address: Bolyai utca 11., H-9700 Szombathely, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I completed my biology degree at the József Attila University (University
of Szeged) in 1994. During my university years, I was a demonstrator at the
Department of Zoology, and I stayed on as an assistant lecturer after receiving
my degree. I have much to thank the excellent staff at the department (Drs.
Róbert Gábriel, Éva Fekete and Katalin Halasi) for my professional development.
They inspired me to become an outstanding student and assistant lecturer.
Soon afterward, I was invited by János Iker to the newly established Bolyai
Grammar School in Szombathely and have been teaching there since then for
over 20 years. I am an advocate of problem-/inquiry-based learning, but also
believe that there is not one single right method: one must always dynamically
adjust to the problem at hand and tailor the methods accordingly. I have
worked on a number of professional boards (Hungarian National Institute for
Educational Research and Development (OKI/OFI) in curriculum development,
dealing with the National Curriculum etc.). I am the head of our talent center,
and I am proud of all the results of all my students. In 2011, I received the Rátz
Lifetime Achievement Award, and in 2013 the Bonis Bona National Talent
Award.

Ramón Hegedüs
biophysics researcher – Barcelona
established own ﬁrm
• Intel International Science and Engineering Fair
2001, 1st prize

PUBLICATIONS
Baranyai J, Szűcsné Kerti A. (2006). Biológia középszintű érettségi feladatgyűjtemény 10. [Intermediate biology Matura examination papers 10].
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Baranyai J, Szűcsné Kerti A. (2006). Biológia középszintű érettségi feladatgyűjtemény 11. [Intermediate biology Matura examination papers 11].
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Baranyai J, Szűcsné Kerti A. (2006). Biológia középszintű érettségi feladatgyűjtemény 12. [Intermediate biology Matura examination papers 12].
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

56

Péter Korcsmár
practising physician – Germany
• Bolyai Prize for Youth 2001
Krisztina Berek
intern – Second Department of Medicine
and Cardiology Center, Szeged
• National Scientiﬁc and Innovation
Contest for Youth 2004, 1st place
Péter Novinszky
physician – Szombathely
• IBO 2011, silver medal
Bence Hajnal
medical student
Semmelweis Medical University, Budapest
• IBO 2013, silver medal

ISTVÁN CSIGÉR

SZTE Primary and Secondary Grammar School
Address: Szentháromság utca 2., H-6722 Szeged, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I earned my degree at the József Attila University (University of Szeged) in
1985, which qualified me to teach biology and chemistry in secondary school.
Right after I completed my studies, I started my career at the Vocational
School for Forestry amd Water Resources Engineering and Management in
Barcs, where I spent six years. I taught biology and chemistry to students in
the forestry stream and chemistry and lab practice to students in the water
resources engineering and management stream. In acknowledgement of my
work, I received a Ministerial Commendation in 1989. In 1991, I came to my
current workplace, the University of Szeged Grammar School and Primary
School (previously the University of Szeged Ságvári Endre Grammar School)
as a mentor teacher in biology. My basic job has been to teach biology and
to train university students studying to become biology teachers (supervising
student teaching and administering examinations to student teachers). I also
work as the lead teacher for biology in the Szeged Regional Student Science
Laboratory, established by our high school and by the University of Szeged,
which supports it financially. Within the limits of reason, I endeavour to
develop relationships with my high school and university students based on
collegiality and respect, never compromising on quality work standards or the
requirements of consistent and rigorous assessment. In acknowledgement of
my teaching activities, I received the Golden Rostrum Commemorative Plaque
in 2001. I first became involved in the Szeged Scientists Academy in 2012, which
honored me with the title of Szent-Györgyi Teacher and then in 2016 with that
of Szent-Györgyi Senior Teacher. I have endeavoured to aid the academy from
the beginning to discover and cultivate young talent.

Tamás Kovács
forest engineer
• Kitaibel Pál Competition 1988, 4th place
Magdolna Gaál
dermatologist, associate professor
Dermotology Clinic,
Faculty of Medicine,
University of Szeged, Szeged
Attila Vass
ophthalmologist
Eye Clinic, Faculty of Medicine,
University of Szeged, Szeged
László Pecze
biologist
University of Fribourg, Switzerland
• National Secondary School Competition
(OKTV) 1997, 17th place

PUBLICATIONS
Csigér I, Juhász K, Vargáné Lengyel A. (2011). Biológia 11 [Biology 11]. Szeged:
Maxim Könyvkiadó.
Csigér I, Juhász K, Vargáné Lengyel A. (2012). Biológia 12 [Biology 12]. Szeged:
Maxim Könyvkiadó.
Csigér I, Németh E. (2005). Néhány szakmai észrevétel dr. Lénárd Gábor Biológia
II. és Biológia III. Tankönyvéről [Some observations on Dr. Gábor Lénárd’s
Biology II and Biology III coursebooks]. A biológia tanítása 2. szám: 7-19
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JULIANNA ERŐS-HONTI

ELTE Trefort Ágoston Secondary Grammar School
Address: Trefort u. 8., H-1088 Budapest, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I completed my studies as a research biologist at Eötvös Loránd University,
Budapest, with a concentration in evolutionary biology, systematics and
ecology. Later, at the same institution, I studied in the Theoretical Ecology
Program within the Doctoral School for Biology. In the meanwhile, I also earned
a teaching degree. I conducted my research in the field of plant ecology,
examining the distribution of grass species in the Dolomites. In my research
work, I gained experience in planning research. I can thus assist students in
carrying out independent research and writing articles. I taught biology
at Fazekas Mihály Primary and Grammar School for 8 years. Here I gained
experiences in nurturing excellence, preparing students for competitions, as
well as in giving demonstrative lessons. Actually, I work in the ELTE Trefort
Ágoston Grammar School, where I also mentor candidate teachers in addition
to the above mentioned tasks. A great emphasis is placed on academic
competitions at our school, for which we continuously prepare our students.
I consider my most signficant tasks to be the special after-school lessons for
nurturing excellence and the summer biology camps that I organise, in which
our students can become acquainted with the mentality of the researcher and
the diversity of the academic field. In addition to teaching, I have worked as
an educational developer for the Hungarian National Institute for Educational
Research and Development (OFI), and I also contribute to the work of the
Matura examination, as assigned by the Oﬃce of Education.

Balázs Striker
university student – Imperial College
London
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology, category II, 2018. 2nd
place
• Dr. Árokszállásy Zoltán National
Biology and Environmental Protection
Competition, category III, 2017. 1st place

PUBLICATIONS

Eszter Székely
university student – chemistry
Faculty of Sciences,
Eötvös Loránd University, Budapest
• OKTV biology, category I, 2012, 6th place

Mihók B, Erős-Honti Zs, Gálhidy L, Bela Gy, Illyés E, Tinya F, Erős-Honti J, Molnár
Á, Szabó R. (2006). A Borsodi-ártér természeti állapota a helyben élők és az
ökológusok szemével - interdiszciplináris kutatás a hagyományos ökológiai
tudásról [The natural state of the Borsod flood plain through the eyes of locals
and ecologists: interdisciplinary research on traditional ecological knowledge].
TERM. VÉD. KÖZL. 12: 79-103.
Dobolyi K, Erős-Honti J, Botta-Dukát Z. (2008). Habitat preference of Linum
dolomiticum (Linaceae) STUDIA. BOT. HUNG. 39: 135–144.
Dobolyi K, Erős-Honti J, Rédei T. (2010). Az Odvas-hegy flórája és vegetációja
[The flora and vegetation of the Odvas Mountain]. In Molnár Cs, Molnár Zs,
Varga A. (Eds.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében
teremt.” Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből MTA-ÖBKI, Vácrátót,
2003-2009. pp. 191-199.
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Kinga Tomcsányi
university student – Semmelweis
University
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology, category II, 2018. 4th
place
Csaba Szilágyi
university student
Semmelweis Medical University, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology, category II, 2013, 2nd
place

Dániel Zahemszky
university student – biology
University of York
• Dr. Árokszállásy Zoltán National
Biology and Environmental Protection
Competition 2013, 5th–7th place

ZSOLT ERŐS-HONTI

Fazekas Mihaly Primary and Secondary Grammar School
Address: Horváth Mihály tér 8., H-1082 Budapest, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF
I am a research biologist with a PhD as well as having been trained as a specialized
translator and secondary school biology teacher. For several years I had been working as an
active reasercher at the Faculty of Horticultural Science, Szent István University. Ever since
I received my teaching degree, I have been teaching biology to secondary school students
(both in Hungarian and English). I participate in the nurturing excellence program at the
school, preparing students for both domestic and international competitions, including
the International Biology Olympiad. I also organise camps and prepare students for the
Matura examination. I have developed teaching materials for public education, edited
and published educational methodolgy coursebooks, and provided professional editing
for materials used in public education. I participated in a Social Renewal Operational
Program (TÁMOP) project dealing with the implementation of the framework curriculum
in the Hungarian National Institute for Educational Research and Development (OFI),
and I was also a member of a working group that harmonised the requirements of the
Matura examinations with those of the framework curriculum. Since 2012, I have regularly
completed assignments for the Oﬃce of Education. Currently, I am working as a biology
teacher and vice principal at the Fazekas Mihály Primary and Grammar School of Budapest.
As someone previously involved in higher education, it is my conviction that development
and nurturing excellence should not be a process tied to particular educational phases. It
should be an overarching effort. I am also convinced that success in the education system
depends on effective communication between public and higher education.

PUBLICATIONS
Erős-Honti Zs. (2011). A kertészeti növények alaktana [Morphology of horticultural plants].
Egyetemi jegyzet. Budapest: BCE-KeTK.
Erős-Honti Zs. (2015). Az info-kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának
lehetőségei a kertészeti oktatás szakmódszertanában [Options for using Information and
Communications Technology (ICT) in teaching horticulture]. In Szakmódszertani jegyzet
az agrár-mérnöktanárok és -hallgatók számára (mezőgazdasági gépészet, mezőgazdaság,
kertészet és parképítés) (Erős-Honti Zs, Nagy J). Budapest: BCE.
Jakucs E, Erős-Honti Z, Seress D, Kovács G M. (2015). Enhancing our understanding
of anatomical diversity in Tomentella ectomycorrhizas: characterization of six new
morphotypes. MYCORRHIZA 25(6): 419-429
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NORBERT FARAGÓ

ELTE Trefort Ágoston Secondary Grammar School
Address: Trefort u. 8., H-1088 Budapest, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I began my teaching career at the Terézváros Bilingual Primary and Grammar
School in Budapest in 2001. I also taught biology and chemistry at a private
grammar school concurrently. Since 2005, I have taught at the Trefort Ágoston
School in Budapest, mostly biology. I have been a mentor teacher since 2006.
In 2010, I received a certificate in mentoring candidate teachers. At school,
I teach seventh- to twelfth-grade students as well as preparing the eleventhand twelfth-grade students in advanced elective courses. Our students have
achieved strong results at the Herman and Kitaibel competitions as well as
at the National Secondary School Competition (OKTV) and the Árokszállásy
biology and environmental protection competition. I regularly prepare
students in groups for the advanced Matura examination. Since 2013, I have
been head of the school’s TÁMOP-funded science laboratory.

Eszter Tóth
university student
Semmelweis Medical University, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology 2010, 2nd prize

PUBLICATIONS
Faragó N., Szászné H J. (2013). Biológia lépésről lépésre [Biology step by step].
Budapest: Bölcselet Egyesület.
Czédulás K, Faragó N, Solymoss M, Szászné H J. (2013). Még egy lépés a
biológia érettségihez [One more step toward the biology Matura examination].
Budapest: Bölcselet Egyesület.
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György Varga
university student
Faculty of Sciences,
Eötvös Loránd University, Budapest
• Herman Competition 2010, 2nd prize Árokszállásy Competition 2011, 1st prize
EUSO XI, 2012, silver
Anna Uzonyi
university student
Technische Universität München
• Árokszállásy Competition 2014, 1st prize
OKTV 2014, 1st prize
• IBO 2013, silver
• IBO 2014, silver

ANDREA FAZAKAS

Deák Téri Lutheran Gymnasium
Address: Ősz utca 18., H-2100 Gödöllő, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I graduated with a secondary school teaching degree in biology and chemistry
at József Attila University (University of Szeged) in 1988. I began teaching at
the Deák Tér Lutheran Grammar School in Budapest in 1993. I quickly learned
the importance of an encouraging school atmosphere in nurturing talented
students. I developed Matura examinations for the Hungarian National
Institute for Educational Research and Development (OFI) between 2003 and
2006. In 2004, I attended a Training for Trainers program to implement the twotier Matura examination, and in 2004–05, I held talks on this new system for
my colleagues. I have also participated in administering the advanced Matura
examination since 2005. Meanwhile, in 2005, I passed a qualifying examination
to become a mentor teacher at the Faculty of Sciences, Eötvös Loránd University,
Budapest. I have always been happy to mentor future teachers. I have seen five
of my candidates complete their teacher training. I received the BONIS BONA
for the Nation’s Talent Award in 2013 in acknowledgement of my efforts in
preparing students for the National Secondary School Competition (OKTV).
In 2015, I applied for the master teacher rank and received it the following
year. I consider it important during my work to instil a passion for biology in
my students and introduce them to the logic of the natural sciences. Various
extracurricular events offer excellent opportunities in that regard. During
the academic year, we usually take hiking trips, mainly in the Danube–Ipoly
National Park (DINP). In addition, we also visit laboratories and attend lectures
organised for students by the Hungarian Academy of Sciences. During the
summer holidays, I take my students to one-week ecocamps. We have already
visited the Kis-Balaton, Szatmár, Őrség and Lake Velence regions in and around
Hungary as well as the North Hungarian Mountains.

Katalin Czöndör
researcher – assistant lecturer
Department of Physiology and
Neurobiology,
Eötvös Loránd University, Budapest;
postdoc, University of Bordeaux
• L’Oréal-UNESCO for Women in Science
International Prize 2014

PUBLICATIONS
Dr. Kisfaludy A, Dombóvári L, Fazakas A, Dr. Lóczy D. (2008). Természettudományi Enciklopédia [Encyclopaedia of science]. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó.

Dóra Pálya
university student
Faculty of Medicine, Semmelweis
University, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2015, 1st prize
• Curie Environmental Protection
Competition 2014, 8th place
• Szentágothai Competition 2016, 1st prize
Orsolya Gresits
physician
Orthopedic Clinic,
Semmelweis University, Budapest
• OKTV Biology 2008, 11th place
Huba Szebik
university student – biology
Eötvös Loránd University, Budapest
• OKTV Biology 2013, 9th place
• OKTV Biology 2014, 31st place
• IBO national selection ﬁnals 2014
Bence Domokos
university student
Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• OKTV biology 2015, 11th place
• OKTV Biology 2016, 28th place
• Szentágothai Competition 2016, 5th place
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JÓZSEF GŐZ

Tóth Árpád Secondary School
Address: Szombathi István u. 12., H-4024 Debrecen, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I have been teaching biology and chemistry at the Tóth Árpád Grammar
School in Debrecen since 2000. During my career, I have earned a qualification
in specialized Hungarian–English translation as well as passing a mentor
teaching examination and receiving the title of master teacher. At my job, in
addition to teaching in the specialized biology program, I also joined the Arany
János Nurturing Excellence Program, the International Baccalaureate Program
and the Öveges Scientific Laboratory Program, as well as being involved
in grant projects and in mentoring candidate teachers. In our school we are
engaged in a specialized high school program for Biology and Chemistry that
enjoys the longest history in the country. An integral part of this is nurturing
excellence, developing projects, and preparing students for competitions and
the Matura examinations. As a Matura examiner, I operate an online database
which aids in the students’ preparations for the examination with items on the
written part presented in a system. My main area of interest and research is
the methodology of teaching biology and, within that, digital innovation. In
my work, I do my best to combine the facilities of ICT and the international
environment with the traditional values embodied by my workplace and the
domestic professional community. In 2018, I was awarded the Szent-Györgyi
Trophy by the University of Szeged, and the MESTER-M award by the MOL
Foundation.

Bálint Ugrin
university student, Eötvös Loránd
University, Budapest
• Bugát Pál Competition 2017, 3rd prize

PUBLICATIONS
Dobróné Tóth M, Futóné Monori E, Gőz J, Revákné Markóczi I. (2015).
Biológiatanítás az IKT és IBL világában [Biology teaching in a world of ICT and
IBL]. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó

Bettina Bán
university student, University of
Technology and Economics, Budapest
• Bugát Pál Competition 2017, 3rd prize
Barbara Hinnah
university student, Faculty of Medicine,
University of Debrecen
• Szent-Györgyi Competition 2016, 2nd prize
Erika Bereczki
university student, Faculty of Medicine,
University of Debrecen
• Szent-Györgyi Competition 2016, 2nd prize
Anna Nagy
university student, Eötvös Loránd
University, Budapest
• Kitaibel Pál Competition 2015, 1st prize
Hédi Árva
university student, University of Szeged
• Szent-Györgyi Competition 2012, 1st prize
• Bugát Pál Competition 2014, 1st prize
• Georgikon Competition 2014, 4th place
Anna Erdei
PhD student, Eötvös Loránd University,
Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2008, 21st place
• Árokszállásy Competition 2008, 7th place
Tamás Kun
pharmacist, Faculty of Pharmacy,
University of Debrecen
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2010, 30st place
• Árokszállásy Competition 2009, 19th place

62

ZSOLT HORVÁTH

Gödöllő Reformed Secondary School
Address: Szabadság tér 9., H-2100 Gödöllő, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I received my teaching degree in biology and chemistry from the Kossuth
Lajos University (University of Debrecen) in 1995 and have been working
since then at the Reformed Church Grammar School in Gödöllő. During the
first years of my career, I learned about the BISEL biological water quality
assessment method, and in 2000 I participated in the Bioindication and
Internet 2000 EU Leonardo in-service training for teachers in Belgium. Then
in summer 2002, I organised the BISEL bioindication water quality assessment
method 2 accredited in-service training. Between 2006 and 2008, I was
asked to update high school biology coursebooks written by Gábor Lénárd
and published by Nemzeti Tankönyvkiadó publishers. My tasks included
editing (the Prizma series written by Mrs József Berger), preparing digital
teaching materials (a CD-ROM with images, figures and experiments for the
Lénárd biology coursebook series) and holding lectures (at the start-of-theyear Nemzeti Tankönyvkiadó conference). I have participated in designing
biology competition items since 2008. Between 2011 and 2012, I edited digital
teaching materials for chemistry and biology called Yenka and Sunflower,
and I prepared a series of histological images for Mozaik Publishers. In 2015,
I edited digital teaching materials entitled “The molecular cell biology of
autolysis, apoptosis and cell regeneration”, created by the Department of
Anatomical, Cell and Developmental Biology, Eötvös Loránd University, and
took part in a training for trainers on the advanced Matura examination in
biology. As of 2016, my school (along with three other Hungarian high schools)
has participated in a health protection program based on the TANTUdSZT
contemporary teaching project, which won a teaching methodology
competition announced by the Hungarian Academy of Sciences. In 2016, I had
three articles published in the Eduvital column of Élet és Tudomány (Life and
Science), a popular science weekly.

Éva Hamar
PhD student
Vegetable Crop Research Department,
National Agricultural Research and
Innovation Center
• National Secondary School Competition
(OKTV) 2011, 7th place
• TUDOK National Finals:
Medicine-biology section:
special prize for best presentation

PUBLICATIONS
Horváth Zs. (2008). Képek, ábrák és kísérletgyűjtemény a Lénárd-féle biológiatankönyvcsaládhoz [Images, figures and experiments for the Lénárd biology
coursebook series]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Horváth Zs. (2016). Fehérjebontás a sejtekben [Proteolysis in cells]. ÉLET ÉS
TUDOMÁNY 71: 140-142.
Papp T, Szekeres Zs, Huoranszki Cs, Horváth Zs. (2016). Mindennapi kenyerünk
1-2 [Our daily bread 1–2]. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 71: 468-470.
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ZOLTÁN JÁNOS KERÉNYI

Premonstratensian St. Norbert Secondary School,
Technical School for Church Music and Dormitory
Address: Takács Menyhért út 2., H-2100 Gödöllő, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I earned a degree from the József Attila University (University of Szeged) as
both a biology teacher and a biologist with a specialization in ecology. I began
my teaching career as a part-time biology teacher at the Dugonics András
Piarist Grammar School in Gödöllő, moving on to the Premonstratensian
(Norbertine) Grammar School in the same town in 1998. I taught biology
to students within the regular curriculum and advanced elective courses
in biology for those preparing to study the subject at university as well
as other enthusiasts. We launched a specialized program in biology and
chemistry in 2014–15, and, as department head, I played an active role in
developing its content and structure. Since our school boasts a great many
outstanding students, my teaching activity has become focused on engaging
with young people with particular talent. In order to carry out the work in
a truly professional manner, I also completed a course to become a talent
development teacher at the University of Debrecen and attended the Geniusz
in-service training (“Nurturing excellence among talented biology students”).
One regular, favourite form of dealing with talented young people is the Path
to Science program, through which research teams of five students are formed
to learn and improve thinking through joint research activity on a particular
topic area. At the end of the project, the research teams share their results in
a presentation every year at the TUDOK regional and national conferences.
For my work in nurturing excellence, I have so far received the Kontra György
Award (2010), Bonis Bona Award (2013), a Ministerial Certificate of Recognition
(2016) and the Pro Progressio Award.

Bence Prehoda
university student, Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2012, 4th place
• OKTV Biology 2013, 12th place
• IBO national selection, 3rd place

PUBLICATIONS
Kerényi Z. (2004). Pilisjászfalu madárvilága [The bird world of Pilisjászfalu]. In
Pilisjászfalu I. Pilisjászfalu: Pilisjászfaluért Közalapítvány.
Kerényi Z. (2011). A Gödöllői-dombság állatvilága [The animal world of
the Gödöllő Hills]. In Szabó L. (Ed.): A Gödöllői-dombság természeti- és
gazdaságföldrajzi viszonyai. Budapest: Agroinform Kiadó.
Kerényi Z, Ivók E. (2013). Nestsite characteristics of the European Bee-eater
(Merops apiaster L.) in the Gödöllő Hills. ORNIS HUNGARICA 21(2): 23-32.
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Flóra Takács
university student
University College London
• OKTV Biology 2014, 8th place
• IBO 2015, silver medal
• ICYS 2015, silver medal
Márton Csaba
university student, Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• OKTV Biology 2015, 12th place
• TUDOK national ﬁnals 2015, grand prize
• KutDiák essay-writing competition 2014,
1st prize
• Avram Hershko Science Competition
2014. and 2015, 1st prize
István Krisztofer Tóth
Bartók Conservatory, Liszt Academy
• Hlavay József National Environmental
Science Students Conference 2014, 1st prize
• TUDOK national ﬁnals 2015, grand prize
Gergely Csigi
university student, Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• Hlavay József National Environmental
Science Students Conference 2016, 1st prize
• OKTV Biology 2017, 21st place and 2018,
15th place
• International Conference of Young
Scientist 2017, bronze medal, 2018, silver
medal
• TUDOK national ﬁnals 2017, 2nd place

RÓBERT KERTÉSZ

Táncsics Mihály Secondary Grammar School of Kaposvár
Address: Bajcsy-Zsilinszky utca 17., H-7400 Kaposvár, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I earned my secondary school teaching degree in biology and chemisry at the
József Attila University (University of Szeged) in 1993. I started working at the
Department of Botany there and then moved to Kaposvár in 1997. Since then,
I have been teaching biology and chemistry in the regular and specialized
curricular programs at my alma mater there, Táncsics Mihály Grammar
School. Since the Research area of the two-tier Matura examinations, I have
participated in the work of the advanced Matura examination boards, I have
corrected advanced written Matura examinations and was even requested
to oversee examination marking. I passed two specialized examinations (at
the University of Szeged and the Budapest University of Technology and
Economics) and have incorporated the knowledge I have thus acquired into
my everyday practice. In 2014, I received the rank of master teacher, so I am
now also called on to provide consultations, through which I endeavour to
improve the position of my scientific subjects, which are continually being
pushed into the background. During my work in secondary school, I have
always laid great stress on nurturing excellence – I have prepared my students
for various competions in both of my subjects. I consider it important to aid my
students in strengthening their own innate interest and developing their own
high professional standards.

Ábel Perjés
research fellow
National Institute for Sports Medicine
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2009, 9th place

PUBLICATIONS

András Horváth
research fellow
Institute of Enzymology, Hungarian
Academy of Sciences, Budapest
• OKTV Biology 2002
Szabolcs József Vigvári
physician
Department of Emergency Medicine,
University of Pécs
• OKTV Biology 2002
Szilveszter Ziegenheim
PhD student
University of Szeged
• OKTV Biology 2010

–
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BEATRIX CSILLA BAGI KERTÉSZ

Táncsics Mihály Secondary Grammar School of Kaposvár
Address: Bajcsy-Zsilinszky utca 17., H-7400 Kaposvár, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I earned my teaching degree in biology and chemistry at the József Attila
University (University of Szeged) in 1993. I rounded out my degree with a
postgraduate qualification in environmental protection in 1995. I taught at the
Corvin Mátyás Vocational School in Hódmezővásárhely for four years, and I have
been teaching in my current workplace at the Táncsics Mihály Grammar School
in Kaposvár since 2001. Throughout my career, I have placed a major emphasis
on nurturing excellence in my professional work. My students have achieved
success at various competitions in chemistry, biology and environmental
protection, many of them having gone on to study medicine, pharmacy,
biology and chemistry. I teach advanced elective courses in both my subject
areas, and I was the form teacher for three of the groups in the school specializing
in biology and chemistry as well as their teacher in those subjects. I have aided
my students with a great deal of useful experience by regularly participating
in the advanced Matura examinations in both of my subjects. I have always
considered it important to learn about and apply an objective measurement
of knowledge. I therefore did a specialized examination in teaching with a
specialization in educational assessment at the University of Pécs in 2011. I feel
responsible for the future of my academic subjects. My aim is for us to engage
in a truly appealing science education in our schools at a high standard, an
effort I strive to support as a consultant with a master teacher qualification.
Finally, I think one needs suﬃcient professional humility and endurance to be
successful in one’s work, not only talent.

Sára Vasana Morapitiye
physician – Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) Biology 2008, 7th place

PUBLICATIONS
–

Nóra Koch
pharmacy student – Faculty of Pharmacy,
Semmelweis University, Budapest
• Árokszállásy 2010, 16th place;
2011, 3rd prize; 2012, 7th place
• OKTV Biology 2012, 11th place;
2013, 14th place
• Fodor 2013, 1st prize
• 2013 Richter Gedeon Talentum
Foundation Grant
Bence Bajzik
medical student – Faculty of Medicine,
University of Pécs
• Árokszállásy 2011, 5th place
• OKTV Biology 2013, 34th place
• Fodor 2013, 2nd prize
Adél Kiss
medical student – Faculty of Medicine,
University of Pécs
• Fodor 2013, 3rd prize
Eszter Kovács
medical student – Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• Árokszállásy 2017, 4th place
• OKTV Biology (II) 2017, 7th place
Botond Szikra
• Árokszállásy 2018, 3rd place
• Árokszállásy 2019, 1st place
• Fodor 2019, 3rd prize
• Irinyi 2019, 6th place
• Kitaibel 2019, 1st place
• Árokszállásy 2020, 1st place
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Máté Szekér
• OKTV Kémia (II) 2020, 19th place

LÁSZLÓ KUTROVÁCZ

ELTE Trefort Ágoston Secondary Grammar School
Address: Trefort utca 8., H-1088 Budapest, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I started my teaching career in autumn 2002 at the Eötvös Loránd University
Trefort Ágoston School in Budapest, where I have worked ever since. I have
trained candidate teachers as a mentor teacher in chemistry there for nine
years, and I have been department head since 2011. As a form teacher, I will
see my second group of students complete their Matura examinations. In
2010, I received the Trefort Ágoston Certificate of Recognition from the Eötvös
Loránd University Senate. In the same year, I was certified as a mentor teacher
with a specialization in nurturing excellence. My goal is to shed light on the
beauty and importance of scientific connections and their close ties to our
everyday lives. I lay a great deal of emphasis on mentoring talented students
in special after-school lessons. Two of my students have reached the National
Secondary School Competition (OKTV) finals in biology and two have done so
in chemistry. One of my students became a member of the national team for
the International Mendeleev Chemistry Olympiad.

Borbála Bognár
psychologist
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology 2007,13th place

PUBLICATIONS
–

Susanne Prokop
medical researcher – KatonaLab –
Momentum Laboratory of Molecular
Neurobiology
• Irinyi János National Chemistry Competition
2008, 25th place
• National Secondary School Competition
(OKTV) chemistry 2010, 30th place (could
not participate in the ﬁnals)
Eszter Tóth
doctor
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology 2010, 2nd place
Anna Baumann
student
• National Secondary School Competition
(OKTV) chemistry 2017, 25th place
• Dürer Chemistry Competition 2017, 1st place
Péter Kalapos
student
• Irinyi János National Chemistry Competition
2015, 10th place
• Oláh György National Chemistry
Competition 2015, 2nd place
• National Secondary School Competition
(OKTV) chemistry 2016, 13th; 2017, 7th place
• Dürer Chemistry Competition 2017, 1st place
• Baltic Chemistry Competition, 8th place
• Member of the Mengyelejev International
Students Olympics Team
• International Chemistry Students Olympics

2017, silver medallion
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ADRIEN LENGYEL

Calvinist Grammar School of Kecskemét
Address: Szabadság tér 3/a, H-6000 Kecskemét, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

Being a student at the József Attila University of Szeged, I concluded my
studies as a Biology and Chemistry teacher. My first employment was at the
Katona Secondary School at Kecskemét, then I changed to the Calvinistic
Secondary School where I’m working up to this day. Upon launching the sixgrade education program, my task was to develop the Chemistry curriculum,
later I became the head of the teacher’s team. We are frequent participants of
the TUDOK (Annual Conference of National Scientific Students’ Associations)
with remarkable success. The achieved results truly enhanced my personal
development. Along with a colleague, I’m organizing the Biology field trips
which are quite popular amongst our students. I’m also an evaluating teacher
at the advanced level final examinations. Throughout the years my main focus
has been to modernize Biology education; especially reaching out for students
who show interest in this field - for this achievement I received an award. Other
significant professional steps were publishing textbooks and books assisting
the preparation for final examinations (MAXIM publishing). These activities
demand great devotion, lots of reading, consulting and many working hours,
yet offer the best way for self-improvement in the dynamically changing
subject of Biology. In addition, I handled full readership of a laboratory project
and held advanced education to my colleagues. I find these activities both
challenging and exciting.

Andor Kenyeres
medical student at SZOTE
• OKTV Biology 2010, 35th place

PUBLICATIONS
Juhász K., Vargáné L.A. Theme Outlines for Biology Final Examination, Maxim
Publishing, Szeged, 2017.
Juhász K., Vargáné L.A. 130 themes of Biology, Maxim Publishing, Szeged, 2017.
Juhász K., Vargáné L.A. Colourful thesmes of Biology, Maxim Publishing,
Szeged, 2017.
Csigér, I., Juhász, K., Vargáné Lengyel, A. (2011).Biológia 11 (Biology 11). Szeged:
Maxim Könyvkiadó
Csigér, I., Juhász, K., Vargáné Lengyel, A. (2012).Biológia 12 (Biology 12).
Szeged: Maxim Könyvkiadó
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Emese Klément
medical student at Semmelweis University
• OKTV Biology 2012, 30th place
Márk Svévis
doctor at the Honvéd Hospital Budapest
• ORKV Chemistry 2001, 1st place

ZSOLT NYISZTOR

Nagy Lajos Grammar School of the Cistercian Order
Address: Széchenyi tér 11., H-7621 Pécs, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I received my teaching degree in biology and chemistry at the University of Pécs.
During my studies, I was engaged in an ecological study of barn owls, among
other topics, as well as a molecular biology project involving the processing of
samples collected in the field for taxonomic purposes. During this time, I also
spent half a year in Italy as an ERASMUS student at the University of L’Aquila.
In 2001, I began teaching at the Nagy Lajos Cistercian Grammar School in
Pécs, where I have been a teacher ever since. I graduated from the Doctoral
School of Biology and Sportbiology of University of Pécs in 2019. I studied the
development of the mammalian retina. I would like to pass on to my students
my enthusiasm for the sciences and the ability to wonder at the myriad beauty
of the created world. I believe that Hungary should be represented among
the scientific elite of the world through diligence and endurance. I consider
it important for my students to leave high school not only strengthened in
knowledge, but also in moral and spiritual values.

Eszter Mária Végh
resident – Semmelweis University Heart
Center, Budapest
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology, 12th place

PUBLICATIONS
Nyisztor, Zs. (2015) Biológia munkafüzet 11-12. osztály [Biology workbook
grades 11–12]. Pécs: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma.
Nyisztor, Zs. (2015) Biológia szaktanári segédlet 11. osztály [Biology teacher’s
guide grade 11]. Pécs: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma.
Nyisztor, Zs. (2015) Biológia szaktanári segédlet 12. osztály [Biology teacher’s
guide grade 12]. Pécs: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma.
Nyisztor, Zs., Dénes, V., Kovács-Valasek, A., Hideg O., Berta G., Gábriel R.
(2018). Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP1-38) exerts
both pro and anti-apoptotic effects on postnatal retinal development in rat.
Neuroscience 385, 59-66.
Denes, V., Hideg, O., Nyisztor, Zs., Lakk, M., Godri, Z., Berta, G., Geck, P., Gábriel,
R. (2019). The neuroprotective peptide, PACAP1-38 contributes to horizontal
cell development in postnatal rat retina. Investigative Ophtalmology and
Visual Science.

Sándor Szabó
medical student – Faculty of Medicine,
Semmelweis Medical University, Budapest
• OKTV Biology 2010, 14th place
• Árokszállásy Zoltán Biology Competition
2010, 20th place
Viktória Kornélia Takács
biologist – Department of Pathology,
University of Pécs
• Kitabel Pál Biology Competition 2008,
23rd place
• OKTV biology 2010, 9th place
• TUDOK national ﬁnals 2010, grand prize
Dóra Kinga Kevey
medical student – Faculty of Medicine,
University of Pécs
• TUDOK national ﬁnals 2013, grand prize
• OKTV biology 2013, 12th place
• Árokszállásy Zoltán Biology Competition
• 2014 national ﬁnals, 21st place
Bence Szélig
medical student – Faculty of Medicine,
University of Pécs
• OKTV biology 2015, 11th place
• Árokszállásy Zoltán Biology Competition
2016, 7th place
Fanni Kóródi
student – Nagy Lajos Cistercian Grammar
School in Pécs
• TUDOK national ﬁnals 2013, grand prize
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TÜNDE SZALAINÉ TÓTH

Lovassy László Grammar School
Address: Cserhát ltp. 11., H-8200 Veszprém, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I have been an educator since 1982 and continue to derive great joy from my
work to the present day. In addition to my daily teaching responsibilities, I
have endeavoured to use and pass on my knowledge and experience at the
school, municipal, county and national levels. I consider it a priority to nurture
excellence: so far, 41 of my students have reached the final round of Hungary’s
highly respected National Secondary School Competition (OKTV) in biology, two
of them won first place, one of them won second place, and 12 of them finished
in the top ten. My students have achieved great success in numerous other
prominent competitions for young scholars. As an acknowledgement of my
work in nurturing excellence, I received both the MOL-Mester-M Award and the
Rátz Life Achievement Award as well as a Ministerial Certificate of Recognition.
I have also been awarded the Ranolder Prize from the City of Veszprém and
the Pro Talento Prize from the Veszprém County Institute of Education. I take
part in organising county and national competitions as well as school events.
I am a master teacher, consultant, board chair for the Matura examination and
multiplier as well as participating in bringing grant projects to fruition. I was a
form teacher for 19 years. I enjoy professional challenges, and I have worked as
an educational developer in several projects for the Hungarian National Institute
for Educational Research and Development (OFI). I have often published in Élet
és Tudomány (Life and Science), a popular science weekly, in which studies by
my students are also occasionally published. I have also created the Lovassy
Health website, which is edited exclusively by my students, who write articles on
health and health education. At the request of Maxim Publishers, I have prepared
a Matura preparation book with a colleague from Debrecen. Since 2014, I have
participated in the work of the National Teachers Chamber (NPK) as a national
delegate, and I have been the national chair of the Man and Nature section of
the Chamber since 2015.

Lilla Kepes
physician, anaesthesiology resident
St. Anna-Virngrund-Klinik, Ellwangen,
Germany
• National Secondary School Competition
(OKTV) biology 2006, 1st place
Kitaibel Pál Biology and Environmental
Protection Competition 2003, 7th place
Kitaibel Pál Biology and Environmental
Protection Competition 2004, 4th place

PUBLICATIONS
Feith H, Melicher D, Máthé G, Gradvohl E, Füzi R, Darvay S, Hajdú Zs, Nagyné
Horváth E, Soósné Kiss Zs, Bihariné Krekó I, Földvári-Nagy Lászlóné, Molnár
E, Szalainé Tóth T, Urbán V, Kassay A, Falus A. (2016). Tapasztaltok és motiváltság: magyar középiskolások véleménye az egészségnevelő programokról
[Experience and motivation: Hungarian high school students’ views on health
education programs]. ORVOSI HETILAP 2: 65-69.
Szalainé Tóth T. (2015). Megváltoztatható-e, ami génjeinkben meg van írva? [Can
we change what is written in our genes?] ÉLET ÉS TUDOMÁNY 48: 1526-1528.
Szalainé Tóth T, Dr. Szűcsné Kerti A. (2017). Érettségi mintafeladatsorok
biológiából (10 írásbeli emelt szintű feladatsor) [Sample Matura examinations
in biology (10 advanced written examination papers)]. Szeged: Maxim Kiadó.
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Bence Szalai
postdoctoral medical researcher
Joint Research Center for Computational
Biomedicine, RWTH Aachen Uniklinik,
Germany
• OKTV biology 2001, 6th place
• OKTV biology 2000, 12th place
• Kitaibel Pál Biology and Environmental
Protection Competition 1999, 3rd place
Tamás Radovits
internist, lecturer – Semmelweis University
Heart Center, Budapest
• OKTV biology 1998, 4th place
• Kitaibel Pál Biology and Environmental
Protection Competition 1995 and 1996,
national ﬁnals
Norbert Hőgye
university student – Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• OKTV biology 2012, 2nd place
• OKTV biology 2011, 17th place
Krisztina Molnár
university student – Faculty of Medicine,
Semmelweis University, Budapest
• OKTV biology 2011, 6th place
• OKTV biology 2010, 19th place
• Kitaibel Pál competition 2008, 14th place

CSILLA SZENTESI

Földes Ferenc High School
Address: Hősök tere 7., H-3525 Miskolc, Hungary

TEACHING CAREER IN BRIEF

SUCCESSFUL STUDENTS

I completed my studies in biology and geography at the Kossuth Lajos University
(University of Debrecen) in 1998. To this day, I have taught in my former high
school, Földes Ferenc Grammar School in Miskolc. In 1998, I also completed
a teaching degree in the field of environmental protection at the Eszterházy
Károly College in Eger. In 2005, I passed an examination in public school
management and teaching. In 1996, I joined the County Institute of Education,
and I was appointed a municipal consultant in biology and environmental
protection between 1998 and 2011. Since 2005, I have been a board chair for
the advanced Matura examination in my subject areas and am also engaged
in coordinating the corrections for the advanced written Matura examination.
During my career, I have organised lectures and held practical in-service
training for my colleagues in the county. I have participated in testing digital
teaching materials, preparing task sheets and editing geography coursebooks
as well as serving as a mentor teacher for a number of student teachers from
the University of Debrecen.
As of 2015, I have also worked as a master teacher and an educational inspection
and teacher certification expert. In 1997, my colleagues and I launched the
Árokszállásy Biology and Environmental Protection Competition, of which I am
the main organiser. My school has had a great natural sciences tradition. My
work in preparing my students for the advanced Matura examination and in
my capacity as a form teacher is a top priority for me. I prepare my students
continuously, hold special after-school lessons, and organise fieldwork and
lectures. I have received a number of certificates at national competitions
through my students as well as a certificate of appreciation from the city. My
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faces when they achieve their goals.
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PREFACE AND ACKNOWLEDGMENTS
The Szeged Scientist Academy aims to educate gifted and talented students to help
them to become outstanding biomedical researchers. The Academy’s training program
has two distinct stages: one for the Szent-Györgyi Pupils and one for Szent-Györgyi
Students. Concerning to Academy’s vision, to be successful at research during
undergraduate years is rooted in many ways in secondary education. As high school
biology curriculum is designed for every pupil regardless of their future education, an
extended package of educational materials is needed to prepare gifted pupils to join
biomedical research. Therefore, the leadership of the Academy decided to develop
a special advanced course for secondary pupils which aims to supplement pupils’
knowledge on this area of science. This course consists of five main parts, as follows:
•
•
•
•
•

Online resources for conducted e-learning of theoretical background
Short practical experiments to establish basic laboratory skills
Three days long laboratory projects in the national laboratory centres
Regional meeting with a lecture of scientists
The annual conference, when pupils meet Nobel-laureates.

These occasions and the pedagogy behind them is carefully designed in order to reach
maximum efficiency in pupils’ development of the biomedical field. The latter two types
of activities are flexible in their content, whereas the first three are the same for every
year and each participant. The standardised content of teaching in every region of the
country is ensured by the “Knowledge System” of the Academy. This booklet intends to
give an overview of the curricular and didactical elements of this system.
We are grateful to all of those persons, who were involved in the writing, editing and
reviewing process. We want to say special thanks to Prof. Dr Bert Sakmann for his
valuable advice on the Secondary School Program, to Prof. Dr. Peter Hegyi for his
continuous sharing of his vision on the Academy’s aim, to the authors (József Baranyai,
Edit Csaláné Böngyik, Andrea Borbola, Béla Gál, Viktória Gál, Zsuzsanna Márton, Ádám
Zoltán Seres) for their devotion in creating the most precise and effective texts and
last but not least to the Szent-Györgyi Senior Teachers for their accurate and essential
remarks, which helped us to make the texts appropriate for teaching.
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1. SUMMARY OF ONLINE COURSES IN PREPARATORY
MEDICAL BIOLOGY
E-learning is one of the most effective way of teaching when motivated learners are far
from each other and far from their instructor. That is the reason why Szeged Scientist
Academy wants to share basic theoretical knowledge on the background of biomedical
research in this way. Before the chapters were designed, we examined the Hungarian
biology curriculum carefully to explore the main topics which should be clarified to the
pupils who want to join a research group in their early undergraduate years. We found
the following eight topics to be relevant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to the Basics of Neurobiology
Membrane transport processes
The Recognition Processes of Immunogens
Spectroscopy Methods in Biomedical Research
Introduction to the Biology of the Cytoplasm
Introduction to Signal Transduction
Elementary Biomathematics and Bioinformatics
Introduction to Elements of Cardiovascular System

After detecting the main areas, we did an intensive search on what type of modules
and pedagogical action should be used. The curriculum design finally consists of the
following ones:
•
•
•
•
•
•
•

textbook (text) and figures
the vocabulary of special phrases and expressions
scientific articles and their short explanation
a presentation for classroom use
some free animations and short movies on the Internet
multiple choice questions and their solutions
short essay topics and their solutions

All these courses are lead by the regional Senior Szent-Györgyi Teachers via an
e-learning system (Edmodo or Moodle) based on their choice. We plan that later we
will use Moodle system exclusively so that each pupil’s achievement could be followed.
The pupils usually receive all the materials in advance, and they have one month for
processing the received information. At the end of the month, they should solve the
MCQ questions and write at least one of the offered essays. The assessment will be
carried out by the regional Senior Szent-Györgyi Teachers, who also have the possibility
to offer a regional meeting on the topic.
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1.1. Introduction to the Basics of Neurobiology
The main pedagogical aim of
this chapter is to introduce
pupils the structure and
function of a neuron. In the
beginning, the electrical nature
of functioning muscle and
nerve tissue is emphasised. The
first part clarifies several types
of glial cells and their function.
The pupils can recognise the
importance
of
astrocytes
and oligodendrocytes in the
functioning of a neuron.
The anatomy of a neuron is
described as it is the basis of
any neuronal activity. The reader can gain information on the structure and function of
soma, neuroplasm, axons and dendrites. The structure of neurofibrils and the sense of
axonal transport is also unfolded. The understanding of these facts is helped by drawn
figures and SEM-shots.
After this anatomical clarification, the first relevant experiments on giant axons are
pointed out. The preparation and use of microelectrodes are shown, which is followed
by the definition of resting membrane potential and the reasons for its occurrence.
The use of microelectrodes is reasoned by the mechanical and electrical features of
neurolemma. To understand the reason why a potential difference is existing between
the two sides of cell membrane the clear view of ion currents and their consequences
are crucial. This why the Gibbs-Donnan equilibrium and the Goldman-Hodgkin-Katz
equation is elucidated in detail. Meanwhile the net sum of the potassium-, chloride-,
and sodium- ion transport is referred as the main reason. Also, the main role of passive
and active transports occurring in the neurolemma are emphasised.
The third part’s main aim is to introduce the pupils into the most important basic
techniques of cell-based neurological research, such as voltage clamp and patch
clamp. The sketch of the circuit of voltage clamp technique is clarified in a way which
concludes to understanding how measurements indicate the number of ion currents.
The description of the circuit used during patch clamp technique refers to the formerly
understood voltage clamp. After getting to know the measurements techniques, the
electrical processes behind local and action potentials are summarised finally. The
important definitions and reasons of EPSP and IPSP and the summation processes are
described, so is the detailed clarification of ion currents during the action potential.
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1.2. Membrane transport processes
The main aim of this chapter is to
give a summary on the main forms of
membrane transport processes in a way
which leads to the basic understanding
how several types of chemical particles
can enter or exit the cytoplasm, as
these processes are so important in
most fields of biomedical research.
In the first part, the author gives a clear view of composition and structure of biological
membranes. Based on the pupils’ knowledge of membranes the types and role of
phospholipid molecules and the general structural features of membrane proteins are
described in detail.
The second part deals with the classification of transport processes. The writer
introduces transport types based on energy demand (active and passive) and the
direction of transport (uniport, symport, antiport). A short excursion into the
definition of secondary active transport is also carried out. In this part, the reader gets
to know some types of ion pumps, such as Na+/K+ ATPase, Ca2+/Na+ ATPase, two types
of proton pumps, and the ABC-proteins.
The major types of endo- and exocytosis and their role in the metabolism of several
human cells are described in the next part. The details of receptor-mediated endocytosis
are shown here on the example of LDL-uptake of the endothelial cells.
In the third part, the author gives several examples of human cells’ transport processes.
First, the glucose absorption, transportation and uptake by the tissue cells are presented
here on the example of GLUT-transporters, so is the lipid absorption the small intestine.
The second half of this part describes some types of membrane transports appear in the
nephron, amongst which the aquaporins and the role of AVP in their activation receive
major attention. The function of receptor organs mainly based on the interesting types
of ion channels which are also introduced here on the example of the dark current and
special action potential of rod cells and the hair cells in the inner ear.
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At the final part, some common human syndromes are shown the aetiology of which is
based on the malfunction of certain transport processes. The cystic fibrosis is described
as the consequence of a CFTR-gene mutation. The inappropriate AVP-receptor or the
malfunction of AVP’s signal transduction pathway can lead to diabetes insipidus. The
low level of insulin concludes in diabetes mellitus type I, which interferes with the
normal function of GLUT-4 transporters in many cells.

1.3. The Recognition Processes of Immunogens
The main aim of this chapter to introduce the
pupils to those molecular interactions which are
behind the recognition processes during the first
phase of immune response. The chapter also deals
with some human syndromes which occur because
of malfunction of the processes mentioned above.
The introduction emphasises the essence
and importance the recognition of self and
alien molecules. Putting the problem into an
evolutionary frame, the text mentions the
bacterial systems which recognize the exogenous
nucleic acids and emphasises that the broader
understanding of this process has lead to the new
gene-editing CRISPR technology. Continuing
this evolutionary perspective, the discovery of
Toll-Like Receptors in Drosophila and later in the
human body is described. This description is followed by the description of the role and
functions of the TLR system in the innate immune system.
The major part of the text gives a clue to the understanding how the antigen recognition
system works during the adaptive immune response. The author presents the processes
of the immunoglobulin-based antigen recognition in B-lymphocytes. After this part,
the classification of T-lymphocytes based on their surface CD proteins and the cellmediated antigen presentation mechanisms are described in detail. The pupils can have
an insight into the communication of the cells take part in these processes through the
role of lymphokines.
The final part is about those syndromes which are originated in the hypo- or
hyperfunction of the recognition cascades. Hypersensitivity, allergy and asthma are
clarified as examples for hyperfunction. The aetiology of diabetes mellitus type I,
psoriasis and rheumatoid arthritis are also described as autoimmune syndromes.
The text effectively enhances the understanding of the fact that the immune system
is a dynamically regulated mechanism with the recognition processes in focus has an
enormous sensitivity. The pupils can also get to know that there are many pathways
during the immune response which ensure that the invaders should be recognised
while the self-molecules mustn’t. The picture will be clearer through the introduced
examples of the autoimmune diseases.
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1.4. Spectroscopy Methods in Biomedical Research
The main aim of this chapter
is to give an introduction how
the electromagnetic radiation
can be used in several fields
of biomedical research. This
topic is a relevant example of
how the knowledge of other
natural sciences can be useful
when biological research
plans are prepared.
The first part is a recap of the physical expressions and quantities used to describe
the mechanical and electromagnetic waves. This is followed by the description of
spectroscopy and the basics of the classical spectrophotometry. The emphasis is on how
can we use this information in answering simple questions, such as the determining the
concentration of protein (Bradford method) and nucleic acid (Nanodrop equipment)
solutions and estimate the CFU/mL in a bacterial suspension.
After clarifying when fluorescence occurs and how fluorescence microscopy works,
the second part mainly demonstrates those methods which are used in molecular
cell biology. The essence of techniques described here are fluorescence recovery after
photobleaching (FRAP), the related fluorescence loss in photobleaching (FLIP),
fluorescence localisation after photobleaching (FLAP), Förster or fluorescence
resonance energy transfer (FRET), and fluorescence lifetime imaging microscopy
(FLIM) and their possible usage in research.
The third part gives a more medical perspective on how the methods described here
are used in everyday imaging in many hospitals. Among the diagnostic imaging
methods, the main operational characteristics of X-ray, computer tomography (CT),
positron-emission tomography (PET) and magnetic resonance imaging (MRI) are
clarified. The main issue is how photons are generated in these methods and how the
information gained from the images can be useful during the medical processes. It is
emphasised here that these methods are also useful in the brain research. The text also
gives some examples of the usage of phototherapy in eye-operations and skin diseases.
The introduced methods and equipment demonstrate that the knowledge of basic
spectroscopy is useful not only for physicists but also for biomedical students.

78

1.5. Introduction to the Biology of the Cytoplasm
The chapter aims to give a
short introduction to the
structure and function of
the cytoskeleton through
emphasising the role and
importance of vesicular
transport. Though this
topic is part of the normal
curriculum in secondary
education, the depth of
understanding is usually not enough to elucidate many biomedical aspects of eukaryotic
cell and function.
In the first part, the text gives a recap of the eukaryotic membranes, clarifying the stateof-the-art models of membrane composition and pointing out the raft theory. Later
you can read on the eukaryotic inner membrane structure and function, with special
attention to vesicle types.
The second part deals with the cytoskeletal system. The composition and function of
thin filaments and intermediate filaments, moreover the microtubules are discussed in
detail. In this part, special emphasis is given to immunofluorescent imaging methods.
Actin is shown here as an important protein type not only in skeletal muscle cells but
every major cell type. The author’s goal is to present actin as a crucial role player in
many cellular processes. Microtubules are described as a dynamic system of protein
complexes which plays a crucial role in intracellular transport. Concerning the latter
topic, kinesin molecule’s structure and function are analysed, as well. Throughout
this information, the contemporary understanding of some human syndromes (e.g.,
striated muscle disorders, periodontitis, Alzheimer’s disease) is pointed out.
The third part highlights the elements of vesicular transport types. Normal anterograde
transport’s possible directions are summarised, then the relevance of retrograde
transport is described. The main elements of regulation of membrane-linked protein
transport (coated vesicles, COP-II, etc.) are also discussed. The final section gives a
short introduction to the diseases connected with vesicular transport (e.g., a type of
children’s Parkinson’s disease and inherited syndromes).

79

1.6. Introduction to Signal Transduction
The chapter aims to bridge the gap
between the secondary school’s
curricular based knowledge and the
university entrance level’s perspective
on signal transduction processes.
The introductory part clarifies the
concept of primary and secondary
signals in the human body and
gives a short explanation why
signal transduction is needed in a
multicellular organism. This part
also contains the basics of protein
modification pathways occur in
human cells. The author points out the
role of allosteric modifications and the
role of kinase and dephosphorylates enzymes. This section gives a clear view how steps
in a general signal transduction process can be carried out.
The second part deals with two major types of signal transduction pathways. Firstly,
the G-protein coupled procedures are described in detail. Later the possible types
of tyrosine kinase (TK) pathways are elucidated. In this part, the reader can gain
information on the roleplayers, such as diacylglycerols, inositol-triphosphate, MAP
kinases, calcium-ions and intracellular calcium-channel proteins. The author helps the
pupils with the clarification of the necessity and operation of the intracellular receptors
on the example of steroid receptors.
The third part’s main aim is to give a clue how the activated pathways lead to the shift
of cellular functions. The author analyses how the protein synthesis can be modified
with the help of activated transcription factors. The pupils can get to know how the
previously synthesised, but inactive proteins can be activated thanks to the effect of
outer signals through the known transduction pathways.
The elements of this topic are clarified during the secondary school years’ biology
teaching. However the ‘big picture’ should be added to the knowledge of a potential
university student-researcher, as signal transduction is unavoidable in any field of
biomedical research.
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1.7. Elementary Biomathematics and Bioinformatics
The chapter has two main parts. The first
part aims to make the pupils understand
the basic mathematical reasoning behind
the statistical inferences in any biomedical
paper. The second part deals with the
elementary knowledge of bioinformatical
databases and the possible benefit of using
them properly during the research process.
The statistical inferences are part of
almost every biomedical research. The
introductory section gives a recap of the
unavoidable mathematical concepts, such as variable types, population, sample, mean,
median and mode. Moreover, the importance of standard deviation and standard error
of mean is discussed. The major types of graphical representation used in biological
research papers are analysed, as well. Based on these quantities the background
reasoning behind statistical inferences is elucidated clearly. The author gives a detailed
explanation of the one sample and two samples t-tests and the usage of the chi-square
test. The final section deals with the correlation and linear regression. Each concept is
clarified through given examples, mostly from biomedical research papers.
The second part is an introduction to the sense and methods of in silico research.
Based on some certain examples the reader firstly can understand the relevance of
asking bioinformatics questions. Later, the text shows some examples on bioinformatic
databases, and how the needed information can be mined from them. The web pages
and possible search in the European Bioinformatics Institute (EBI), the National Center
for Biotechnology Information (NCBI) and the Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes (KEGG) are pointed out based on some examples. The genome sequences,
protein databases, and metabolic pathways are shown here as a possible source of
information necessary for a broader perspective in any biomedical research. After
finishing the learning process of this part, the pupils should be aware of the major types
of information they can gain from the appropriate databases.
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1.8. Introduction to Elements of Cardiovascular System
The chapter aims to put the secondary school’s
knowledge on the cardiovascular system in a
broader, biophysical perspective, which can
help the future university students to join a
research group dealing with cardiology or
blood vessel studies. The topic is discussed in
the secondary schools, but only basic concepts
are clarified in detail. This text also helps the
pupils to make an enhanced revision of their
knowledge on blood composition, anatomy
and physiology of the cardiovascular system.
The text begins with an ontogenetic approach
and points out how the cardiovascular system
develops in the human fetus. After this, the blood vessels are classified based on both
anatomical and physiological points of view with special attention on capillaries in
certain parts of the human body. The short introduction is followed by the detailed
description of histology and anatomy of the human heart. The function of chambers,
valves and coronary vessels is elucidated in a physiological perspective.
The second part of the text deals with the functioning heart. In the beginning, the heart
cycle is analyzed based on physical properties in conjunction with the heart sounds.
Each of the seven phases of the heart cycle is described in detail. This part is crucial in
the advanced understanding of heart function.
The topic in the third part is a haemodynamic approach to blood circulation. The theory
of laminar and turbulent flow is depicted, and the Hagen-Poiseuille equation is pointed
out. The elementary information on microcirculation and capillary metabolism are
also discussed here. Connecting to this set of data some special blood vessels (in the
kidneys and the brain) and circuits (eg.: fetal circulation) are analysed as examples.
The final part of the text is about electrocardiogram. First, the action potential of heart
muscle tissue is described and starting from this phenomenon, the most important
heart diagnostic method the ECG is being introduced. The author gives some examples
how relevant information can be mined out of ECG-result.
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2. SUMMARY OF ONE MODULE LABORATORY
PRACTICALS
These practical sessions aim to introduce students to the use of basic laboratory
equipment. Unfortunately, the schools in Hungary are not provided with these
instruments, and therefore the Academy decided to establish 12 laboratories with
this equipment and the sufficient chemicals. The 12 schools are those where the
Senior Szent-Györgyi Teachers work. The next step was to choose appropriate wet
lab activities which are proper to help the pedagogical aim. Finally, we have chosen
the Biotechnology Explorer series of Bio-Rad Company which is supplied with the
sufficient pedagogical background. The chosen experiments all deal with elementary
problems which are carried out with basic molecular biology and biochemical tools.
The chosen experiments are as follows,
•
•
•
•
•

The Elements of Restriction Analysis of DNA: The Example of λ-phage DNA
The Elements of Spectrophotometry
Analysis of Genetic Diversity in Human Genome
Bacterial transformation with pGLO plasmid
Crime Scene Investigation with PCR reaction

We have carefully studied the laboratory booklets provided by the company and decided
to write well understandable laboratory manuals in Hungarian. All the manuals give a
short theoretical background which is followed by the step-by-step description of the
activities. In the end, the evaluation of the results also receives valuable attention in
order to make the pupils able to solve a scientific problem holistically. We prepared an
extended version of the manuals for the teachers with the required preparatory steps
and the solutions of the computational and graph problems.
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2.1. The Elements of Restriction Analysis of DNA: The Example
of λ-phage DNA
This manual is based on the laboratory manual of
Bio-Rad (#166-0002EDU). The practical is designed
to introduce students to DNA gel-electrophoresis,
restriction analysis and basic graphing skills to
secondary school pupils. The sense of the syllabus
to let the participants figure out how DNA analysis
is carried out in biomedical laboratories: how to
identify a certain DNA fragment based on its size.
This problem is very usual, as many diseases and
syndromes are based on a malfunction of a certain
piece of DNA.
The used model organism is one of the simplest
one amongst we know: the Lambda phage. This
bacteriophage can infect a bacterial cell, replicates
its DNA and protein-based capsid inside using the material of the bacterium. All the
abilities for this complex process are encoded in the 48,502 base pairs long genetic
material of the phage. This relatively short DNA (compared with more than 3 billion
base pairs of the human nuclear genome) has the tiny size to use it in an introductory
laboratory practical. The manual starts with the overview of the theoretical background
and followed by the detailed and figure-assisted description of each practical steps.
The first part deals with the restriction analysis. After pointing out the sense of the
function of restriction enzymes, the pupils will use three different restriction enzymes:
PstI, HindIII and EcoRI. All of them requires the same buffer solution and incubation
temperature. During the digestion-time, the pupils will pour the agar plates. Meanwhile,
the teachers will have the opportunity to speak about the several types of restriction
enzymes and their different environmental need to work properly.
After assembling the gel-electrophoresis equipment, the pupils load the digested and
undigested (control) samples and size ladder to the different wells of the gel. The
teachers check the equipment, and then the pupils start to run their gels. The running
time is suitable for more discussions on the possible outcome.
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The last part is about the evaluation of the results. The gels are processed with blue
DNA dye or analysed with gel-imager. The participants will get to know the quantitative
correlation between the running distance (retention factor) and fragment size of DNA.
After graphing the results, they can compare the lanes and estimate the size of an
unknown DNA sample.

2.2. The Elements of Spectrophotometry
This manual is based on the
laboratory manual of Bio-Rad (#1662900EDU). The practical’s main aim
is to enhance pupil’s understanding
of spectrophotometry, to introduce
the use of spectrophotometer and
microplate reader, and to develop
participants’ graph creating and
calculation skills.
The spectrophotometry is one of
that technique which is used widely
in biomedical research. In this case,
the basic skills of carrying out such experiments are crucial in the career of a future
researcher. To determine the concentration of a certain compound and to monitor the
change in the concentration is necessary for almost all fields of research. This manual
also gives a basic understanding of the fact that this process is usually carried out
through creating a colour product from the material we examine and that this colour
product’s concentration is proportional to the original material.
The Bradford assay is a widely used, common method for determining the protein
concentration of a solution. The text gives an introduction how the assay reagents create
the colour product and also how the “amount of absorption” can be determined with
a spectrophotometer. The detailed explanation of the theoretical background can be
found in the e-learning material. The manual gives a clue how bovine serum albumin
stock solutions are suitable for making a calibration curve.
After making the basic calculations of the stock BSA-solutions, the pupils will measure
the required amount of the solutions in a cuvette. During the incubation time, the
instructors have the opportunity to summarise the several types of experimental
designs through which this experiment can be carried out based on the equipment
used. When the incubation period is over, the pupils make their measurements and
read the data from the spectrophotometer or microplate reader. The gained data then
will be graphed on a grid paper, and the calibration curve will be fitted on the graph.
This step has great importance in the understanding of assay method. The syllabus
requires to figure out the calibration equation, as well.
The last step in this manual to determine the concentration of an unknown protein
solution (gained from natural material such as milk or albumen of an egg) using the
calibration line or equation.

85

2.3. Analysis of Genetic Diversity in Human Genome
This manual is based on the laboratory manual of
Bio-Rad (#166-2100EDU). The practical is designed
to introduce students to the PCR technique and also
to broaden their knowledge of non-coding DNA
sequences. To complete this experiment, pupils
should do laboratory practical 2.1. earlier, as the gelelectrophoresis method is not clarified, but required
here.
Polymerase Chain Reaction is one of the basic
molecular technique used in many fields of
biomedical research, as the amount of available
DNA sample is often limited. In this way to
understand the basis of this method and the ability to design a PCR experiment is
highly recommended for a future researcher. The understanding of the fact that human
genome in 95% percent is composed of non-coding elements is also crucial in human
biology. This experiment also reflects on the genetic diversity of human population
which is closely connected with the problems of hereditary diseases, as well.
The students will examine a certain type of retrotransposable element, which is an
Alu-element in the intron part of a PV92 locus on chromosome 16. This 300 bp long
Alu-element or present or doesn’t in this region, which is an inherited feature of our
chromosomes. A PCR primer pair was designed in the way, so that the amplicon will
contain either a 641 bp long part of this intron without the Alu-element, or a 941 bp
long with the Alu-element.
In the beginning, pupils collect their own cells via the selected non-invasive way (hair
follicles or cheek cells), which is followed by the purification of their nuclear genome
with a one-step purification reagent mixture. The purified DNA samples will be used
in a PCR reaction which will be designed by themselves with the help of the instructor.
After the design is ready, a thermocycler will be introduced. The participants will set
the required temperatures and time intervals, and the PCR reaction will start. As the
PCR process is over, they will load the DNA-samples on the gels, and the gel will be
run. The time of running is appropriate for the instructor for further clarification of the
role of the Short Repetitive Interspersed Elements (SINEs) in hereditary syndromes
and cancer.
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The result will show whether the participant’s PV92 locus contains the Alu-elements in
homozygous or heterozygous form, or doesn’t contain it at all. The comparison of the
diverse result of the group is going to lead to a conversation on genetic diversity.

2.4. Bacterial transformation with pGLO plasmid
This manual is based on the laboratory manual
of Bio-Rad (#166-003EDU). The experiment’s
main aim is to introduce students how
transformation works, and how this process
can be used in molecular biology studies. This
experiment is a good chance to talk about the
bioethical questions of genetic engineering
and the possible usage areas of it. As the
expressed protein in the selected plasmid is
Green Fluorescent Protein (GFP), this handson activity can serve as starting point for the
usage of several types of fluorescent proteins
(GFP, RFP, YFP, etc.) in the field of biomedical research. As appropriate transcription
regulation is a crucial question in this experimental design, this fact can initiate learning
on prokaryotic gene regulation methods, as well.
The pGLO plasmid is designed especially for teaching purposes. This artificial product
contains a constitutive β-lactamase gene (bla), a constitutive arabinose C gene
(araC), and a GFP-gene inserted in an arabinose operon framework. Because of the
functioning β-lactamase enzyme, the pGLO-transformed bacteria can be selected on
ampicillin-containing medium. If the transformed bacteria grow on a medium without
arabinose, the GFP won’t be expressed. On the contrary, arabinose presence will initiate
the expression of GFP in transformed bacteria so that they will glow under UV-A light.
The practical will start with a short introduction to the method and the safety problems
arisen in this session. Then the pupils will be provided with chemically competent
E. coli bacteria on a normal Luria-Bertani (LB) medium. A sample of this model
organism will be prepared for the transformation which will happen via heat shock
method. We mention here that in the central labs we also use electrocompetent E. coli
and electroporation for this purpose. The plasmid is going to be shared in a safe way.
Following the transformation protocol, the non-transformed control bacteria will be
spread on normal LB and ampicillin-containing LB. The transformed organisms will
be grown on ampicillin-containing LB and ampicillin+arabinose-containing LB. The
bacteria require overnight incubation at 37 °C for growing properly. In a single lab
session, we also can use transformed bacteria in former experiments.
The evaluation of results is a crucial part of this activity. Pupils will count the number of
colonies grown on four types of medium, and determine the transformation efficiency.
In the end, they will participate in the disinfection process.
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2.5. Crime Scene Investigation with PCR reaction
This manual is based on the laboratory manual of BioRad (#166-2600EDU). The practical is designed to
introduce pupils in the use of PCR and gel electrophoresis
in determining genetic diversity amongst humans. The
special use of this technique is widely spread in the courts,
and the context of this experiment reflects on this type of
usage. However, to determine genetic diversity is important
also in biomedical research, as polymorphism is known as
a crucial factor in the aetiology of many human diseases.
To determine the identity of a certain person is often a keystone in the decision-making
process of judges. Though formerly fingerprint and blood serotyping were used for
this purpose, nowadays DNA analysis is widely used. There are many techniques at
hand to solve genetic identity problems. Restriction fragment analysis is a possible
way, but after discovering Short Tandem Repeats (STR) in junk DNA, the usage of
these sequences proved to be a more appropriate method. In this experimental design,
students will use TH01 locus which is a well-described STR locus, located in intron 01
of the tyrosine hydroxylase gene in the human genome.
Students will be provided with a story in which a certain crime is described. According
to the story, the offender’s DNA could have been collected. There are four persons in
police’s horizon; all can be suspected with the commission of the act. To decide who is
the offender among them, they collect their DNA sample, as well.
As the sequence of surroundings of the TH01 locus is known a PCR reaction can be
designed. This step will be carried out by the students. After clarifying the appropriate
primer and thermal cycling data, the participants will receive five labelled DNA samples
of the offender and the four suspected persons. They will measure these samples, the
primers and the master mix to start the thermocycling process. During the time of
thermocycling, the pupils will pour the gels for the subsequent electrophoresis process.
They will load the PCR products and the ladder DNA-mix on the gel’s wells and the
electrophoresis starts.
The processed gels will be evaluated in concert with the text, and the group will
determine which suspect proved to be the real offender. The activity can be finished
with possible use STR sequences of biomedical research.

88

3. SUMMARY OF LABORATORY PROJECTS
The project method is widely known in STEM education as one of the most effective
ways of teaching. This method gives the opportunity to help the students understand
how scientific problems arise, how questions should be asked and also how a research
design should be prepared when we want to answer these questions. The outline of
the selected projects helps the instructors and also the pupils to choose which are the
most relevant scientific questions for them in a certain area. We have chosen complex
experiments, which lead the pupils through the whole research process. Mainly
this carried out step-by-step. However, each of the six projects contains extension
opportunities, as well, where participants can try their ability to solve a problem alone
or in a small group.
We have chosen six topics, as you can see below:
•
•
•
•
•
•

The Colourful World of Chromatography
Enzyme Kinetics
The Wonderful World of Proteins
A Complex Analysis of Bacterial Protein Production
Introduction into the PCR-method
Comparative Dissection of Vertebrate Organs

All the topics have several (3-6) modules which can be solved in a preformed sequence,
but based on the knowledge level of the pupils, instructors also can decide to skip some
of them. The required time is usually 3-4 days to fulfil all the goals. However, each
module can be solved separately as well, which needs much less time. The plan is that
these projects will be done with those Szent-Györgyi Pupils, who are at an advanced
level in their biomedical studies. Therefore they can use all the devices used. At the end
of each project work, the participants are also taught how these methods are present in
a real day research situation which ensures that they will be ready to use the concerned
techniques appropriately in their career.
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3.1. The Colourful World of Chromatography
The main aim of this project based experiment sequence is
to introduce pupils to the several types of chromatography
techniques. As many types of chromatography are widely used
in biomedical research, this topic is unavoidable for every pupil
who plans to work in this field. The project consists of six parts.
During the first part, students will be introduced to the physical
and mathematical basis of chromatography and will get to know
the most appropriate phrases used to describe these methods.
The second part’s main aim to help the participants to recognise how important
is the separation of similar materials. During this first experiment, they will extract
photosynthetic pigments from plant samples (leaves). This process will be followed by
a thin layer or paper chromatography. As this is their first activity in this area, it was
crucial to select a mixture of visually identifiable materials. Using the most appropriate
solvent and eluent mixture they will receive a very clear and valuable chromatogram
as a result.
The second experiment is basically similar to the previous one, apart from the fact that
they should use a processing step to make their chromatogram visible. In this activity,
they will separate the sugars of honey using TLC and another eluent (a mixture of boric
acid and acetonitrile). The processing will be carried out with a heat gun.
The next practical aims to show a way how proteins can be separated from each other.
Participants will use a size-exclusion chromatography column to separate the two
components of a model protein mixture. As the components of this mixture have a
different colour, the pupils can follow the separation process easily.
The fourth experiment is an opportunity to use the gel-electrophoresis in a more
sophisticated way, as they will not only run a mixture of differently coloured mixture of
an ink, but they also will determine the retention factor values.
The last laboratory session deals with an artificial DNA mixture. The students have to
determine the size of each DNA-fragments of the received mixture. They will use a size
ladder running together the mixture. After running and processing the gel, they will
graph a calibration line based on the data of the known size and measured retention
factors of the marker fragments of the ladder. Using the equation of the calibration line,
they can determine the exact size of the fragments of the examined mixtures.
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During the running time, students will be provided with further methods of
chromatography in biological research, such as HPLC and GC-MS.

3.2. Enzyme Kinetics
Enzyme kinetics is one of the basis in most
biomedical research. It is widely used not
only in biochemical analysis but also in
determining signal transduction pathways.
The terms and phrases of enzyme kinetics
also used in describing membrane transport
proteins. In this way, the basic knowledge
of enzyme kinetics can be said crucial in
the training of preparatory classes of future
researchers.
This project is a modified version of the laboratory manual of Bio-Rad (#166-5035EDU).
The first step is an advanced lesson on the theory of enzyme kinetics. The participants
get to know the most important expressions and computational methods. The term
of enzyme activity, the Michaelis-Menten equation, the Michaelis constant (Km), the
several types of enzyme inhibition and the use of linearization methods are described
in detail. The main features of cellobiase enzyme and the usage of this enzyme also will
be clarified. After learning the terms mentioned above, the participants make modelcalculations.
In the first experiment, the students will be introduced to the use of assay method.
They will understand the essence of using an artificial substrate. They will prepare
a dilution series of the artificial product and determine the calibration line using
spectrophotometry. Finally, they will write the calibration equation which they use in
the evaluation of the subsequent experiments.
The second experiment aims to make the pupils understand how the enzyme
concentration influence the enzyme activity. After preparing a dilution series of the
enzyme they determine the activity of the different enzyme solutions. The results will
be graphed in both normal ways and using the Lineweaver-Burk linearization, as well.
They calculate the values of Km and Vmax. After determining the most important
kinetic parameters, they also will determine the functions which describe the effect of
temperature and pH on enzyme activity of the cellobiase.
The next practical session aims to measure how different agents can inhibit the enzyme
reaction. The participants will repeat the previous experiment with adding a competitive
and a non-competitive inhibitor to the enzyme solution. They will graph their results
and will describe how these materials change the values of Km and Vmax. In the last
experiment, the pupils will determine the cellobiase activity in a mushroom extract.
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3.3. The Wonderful World of Proteins
The main aim of this project to demonstrate
how different methods can help separate and
determine a certain protein in the presence of
others. As all biomedical research works with
cells, and cell’s functions are protein based, to
understand how to purify a certain protein and
how to determine its presence is really a crucial
question for almost all researchers.
The theoretical basis of protein structure and function is described firstly. After
clarifying the most important points in protein science, the participants will start
their practical work with classical experiments. They will carry out ninhydrin-, biuretand xanthoprotein-probes using simple chemical reaction tubes and model proteins
(albumen). In this session, participants will study several types of reagents which
precipitate the proteins from their solution. They will salt out and resolve proteins and
also try the denaturing effects (temperature) and agents.
The second practical session’s aim to show different methods for determining protein
concentration using spectrophotometry. Usage of BSA standard solutions and creating
calibration curves and equations will be described in detail. Participants will get to
know the Bradford and the Folin-Ciocolteau methods, as well.
The next practical aims to show a way how proteins can be separated from each other.
Participants will use a size-exclusion chromatography column to separate the two
components of a model protein mixture. As the components of this mixture have a
different colour, the pupils can follow the separation process easily.
The fourth session will demonstrate the robustness of ELISA method. The participants
will be introduced to the theoretical basis of ELISA method and the importance of
primary and secondary antibodies. Through carry out the appropriate Bio-Rad
experiment, participants will understand how pathogens or a certain protein can be
detected using appropriate antibodies.
The last experiment aims to show how vertical gel electrophoresis combined with
western blotting can be used to determine whether a certain protein is present or absent
in a biological sample. Using a model mixture of proteins, the students run a gel, and
then they prepare a western blot. Finally, using an appropriate fluorescent antibody,
they find the required protein in the appropriate band. This project can also serve as the
starting point of understanding fluorescent microscopy techniques.
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3.4. A Complex Analysis of Bacterial Protein Production
The project aims to make the pupils understand how
a new protein can be expressed in a model organism
and how to prove that this protein is produced by the
target organism, indeed. The didactical importance of
this activity comes mainly from its complex design, as
it leads the participants through all essential steps of a
research project.
The model organism is Escherichia coli, and the aim is
to make it able to produce Green Fluorescent Protein.
After outlining the necessary steps, the students
will create their research design plan which will be
approved by the instructor.
Firstly, the participants will create virtually the appropriate genetic vector using a
bioinformatics software and online databases of the European Bioinformatics Institute
(EBI) and the National Center for Biotechnology Information (NCBI). The detailed
description of the appropriate vector will help them understand the structure of the
pGLO plasmid used during this wetlab activity.
The transformation process will be carried out using both heat shock method and
electroporation abreast with the pGLO developed by Bio-Rad. After overnight growing
of the transformed bacteria, the proteins of the cells will be extracted with appropriate
reagents.
A portion of the resulted mixture will be analysed firstly using vertical polyacrylamide
electrophoresis. After running the PAGE, a western blot analysis will be the next
step. As the electroblotting technique is widely used, the learning of this method is
a valuable development in a future biomedical scientist. The participants will use an
artificial antibody to determine the band in which the GFP is present.
In parallel, another portion of the protein mixture will be purified with a size exclusion
chromatography kit. These two steps help the students to understand that there are
several methods available for purifying a protein and the choice is mainly based on the
further use of the purified material.
As there are many incubation steps during this activity several extensions will be
applied. On the example of channel-rhodopsin, students will be introduced to the using
analogue methods in mammal models. This example also gives the opportunity to talk
about optogenetics in neurobiological research.
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3.5. Introduction into the PCR-method
The main aim of this project
is to give an introduction to
the students in the art of PCRmethods. The sequence of these
practical sessions is designed in
a way so that the participants can
learn in which problems PCRmethods are used and how to plan
a certain PCR reaction. The first
two experiments are the same as
2.3 and 2.5 experiments in this
booklet. However, both of them
are extended with a preparatory
bioinformatics education, in order
to make the students be aware of the basic elements of primer and temeprature design
of the appropriate PCR reactions. During the project work, pupils will be taught to
program the thermocycler equipment, as well.
The third experiment in this course aims to give an advanced knowledge of the
importance and operation of quantitative PCR method. Real time Polymerase Chain
Reaction (rtPCR) is widely used in many areas of biomedical research, as it gives
sufficient information on gene transcription level of certain proteins. This part will
begin with the theoretical and mathematical model of qPCR methods. The participants
will solve graph-analsysis and computational problems.
The practical part of the rtPCR session is starting with an intesting educational
application of the method: melt curve analysis. During this process, students should
understand while the increasing temeprature causes the separation of the DNA chains
and how this phenomenon can be detected using a quantitative PCR method.
Thes second activity is dealing with a crime scene investigation problem, similar to 2.5
in this booklet. However on this occasion not only the DNA bands will be assessed, but
also their amount, which gives more precise information on the strength of suspected
person’s contact with the concerned object or individual.
In the end, pupils will assess some scientific articles in which qPCR methods were used
as an investigation method. At this point, they will be competent enough to carry out
the appropriate analysis and deduct conclusions from qPCR measurement results.
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3.6. Comparative Dissection of Vertebrate Organs
The main aim of this project based
activity to give an introduction to
the techniques and methods used in
animal research. The enhanced skills of
animal dissection may prepare students
for participating in experimental
physiology research. It is important
to mention that only commercially
available products will be used in this
activity, and no students should kill any
animal during the project.
The first experiment is the dissection of
a fish. This practical is a good step-in
point for newcomers in this field, as a
fish has relatively large organs. The students will start to examine the organs in the
head of the fish. The structure and function of the eyes, brain and gills will be analysed
firstly. The dissection of vegetative organs will be the second step. Special attention will
be paid to the swim bladder, the heart, and the reproductive organs.
The second wet lab session’s topic is the mammalian kidney. A porcine kidney will be
the model organ. The parts of the kidney are analysed in a longitudinal session which
will be followed by the preparation of renal artery and vein, moreover the ureter. The
structural analysis is connected with the understanding of the function of the certain
parts.
The third step is a comparison between the ventilation organs of a fish, a bird and a
mammal. The structure of the gills will be contrasted to the air based ventilation of
the birds and mammals. Both types of the lung will be examined anatomically and
physiologically, as well.
The fourth session deals with the locomotion of birds. The muscles and bones of the
wing of a chicken will be dissected and prepared in detail. Also, the chicken legs will
be studied with special attention to the function of tendons. During this activity, the
participants can try how the pull of a certain tendon will result in the motion fingers
of the leg.
The last part deals with the heart of a chicken and a pig. The main arteries and veins,
furthermore the valves will be examined. The anatomical knowledge will be extended
with the appropriate physiological aspects, as well.
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AN OVERVIEW OF THE KNOWLEDGE SYSTEM
TYPE

TOPICS

MATERIALS

Introduction to the Basics of
Neurobiology
Membrane transport
processes
The Recognition Processes
of Immunogenes

online courses

Spectroscopy Methods in
Biomedical Research
Introduction to the Biology
of the Cytoplasm

•
•
•
•
•
•
•

textbook and figures
vocabulary
scientific articles
presentation
animations
multiple choice questions
short essay topics

Introduction to Signal
Transduction
Elementary Biomathematics
and Bioinformatics
The Elements of Restriction
Analysis of DNA: The
Example of λ-phage DNA
The Elements of
Spectrophotometry

one module
practicals

Analysis of Genetic Diversity
in Human Genome

• laboratory manual
• instructor’s manual
• presentation

Bacterial transformation
with pGLO plasmid
Crime Scene Investigation
with PCR reaction
The Colourful World of
Chromatography
Enzyme Kinetics

project based
practicals

The Wonderful World of
Proteins
A Complex Analysis of
Bacterial Protein Production
Introduction into the PCRmethod
Comparative Dissection of
Vertebrate Organs
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• laboratory manual
• instructor’s manual
• presentation

UNIVERSITY PROGRAM
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RESEARCH CENTERS

RESEARCH CENTERS
UNIVERSITY OF SZEGED
The University of Szeged is one of the leading universities
of Hungary, committed to maintaining quality higher education.
The University was established by the integration of Attila
József University, Albert Szent-Györgyi Medical University,
Szeged College of Food Industry, Gyula Juhász Teacher
Training College and the College of Agriculture in Hódmezővásárhely. The University of Szeged oﬀers a wide range
of educational opportunities for the students: hundreds of
basic, master, doctoral and higher educational professional
training programs, just like adult training and postgraduate
specialist training courses. With its nearly 25,000 students
and 7,000 employees (out of which 2,400 are academic
researchers and teachers), the University of Szeged is
one of the largest institutions of the Southern Great Plain
region. Teaching and research are performed by the 12
Faculties while medical health care is the task of the Albert
Szent-Györgyi Health Center. The mission and aim of the
University is to cultivate science and internationally competitive research work and to advance its research university
nature.

BIOLOGICAL RESEARCH CENTER
The Biological Research Center (BRC) is an outstanding
institution of the internationally acknowledged Hungarian
biological research. It was founded in 1973. The 4 institutes
of BRC - the Institutes of Biophysics, Biochemistry, Genetics
and Plant Biology - employ about 260 scientists whose work
is hall-marked by highly appreciated international scientiﬁc
publications and patents. The research topics include several ﬁelds of molecular and cell biology from the industrial
utilization of bacteria through controlled improvement of
cultivated plants to the problems of human health and
environmental protection. BRC is mainly a scientiﬁc basic
research center, but scientists of BRC play an initiative
role in the foundation and promotion of biotechnological
companies, as well as in educational duties. The successful
activity and high-level scientiﬁc research pursued in BRC
were also acknowledged by the European Molecular Biological Organization (EMBO) and in 2000 the European Union
awarded the title of “Center of Excellence“ to BRC.
(http://www.brc.hu/about_brc.php)
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SZENT-GYÖRGYI
MENTORS

”If I go out into nature, into the
unknown, to the fringes of knowledge,
everything seems mixed up and
contradictory, illogical, and incoherent.
This is what research does; it smooths
out contradictions and makes things
simple, logical, and coherent.”
Albert Szent-Györgyi

Szent-Györgyi Mentors of the Szeged Scientists Academy are researchers,
who engage in internationally highly reputable scientific activities,
supervise their own research groups, and whose works are published in
prestigious scientific journals.
Szent-Györgyi Mentors are committed to participate in the education of the
Szent-Györgyi Students, offering them the opportunity to join their research
groups that provide the required conditions for research. Szent-Györgyi
Mentors also personally assist in training and developing the young talents,
primarily focusing on the importance of nurturing talent.
Szent-Györgyi Mentors also undertake to involve other mentors from
among his or her foreign partners in the activities of the Szeged Scientists
Academy as Szent-Györgyi International Mentors so as to provide SzentGyörgyi Students with the ability to participate in the projects of foreign
laboratories as well.
Currently, there are 42 Szent-Györgyi Mentors supporting the SzentGyörgyi Students of the Szeged Scientists Academy. They are renowned
and recognised scientists of the University of Szeged and the Biological
Research Center, and they are all part of a widespread international network
of scientists and researchers. They engage in internationally admired
microbiological, genetic and biomedical research.

99

ZOLTÁN RAKONCZAY

PROFESSIONAL LEADER OF
THE UNIVERSITY PROGRAM

Department of Pathophysiology
University of Szeged
Address: Semmelweis u. 1., H-6725 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Acute pancreatitis is a sudden inflammation of the pancreas
which can have mild or severe course. Unfortunately, the
latter form still has an unacceptably high mortality. The
reason for this is, at least in part, due to the facts that the
pathomechanism of acute pancreatitis is unclear and we
have no specific treatment of the disease. The main aims of
our group are to investigate the roles of various inflammatory
factors, mitochondria and the recently identified pancreatic
ductal cells in the development of acute pancreatitis. Our
hope is to eventually open up new therapeutic possibilities
in acute pancreatitis.

Biczó, G., Végh, E.T., Shalbueva, N., Mareninova, O.A., Elperin,
J., Lotshaw, E., Gretler, S., Lugea, A., Malla, S.R., Dawson, D.,
Ruchala, P., Whitelegge, J., French, S.W., Wen, L., Husain,
S.Z., Gorelick, F.S., Hegyi, P., Rakonczay Jr., Z., Gukovsky, I.,
Gukovskaya, A.S. (2018) Mitochondrial dysfunction, through
impaired autophagy, leads to endoplasmic reticulum stress,
deregulated lipid metabolism, and pancreatitis in animal
models. Gastroenterology 154: 689-703.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Pallagi, P., Balla, Z., Singh, A.K., Dósa, S., Iványi, B., Kukor,
Z., Tóth, A., Riederer, B., Liu, Y.J., Engelhardt, R., Jármay, K.,
Szabó, A., Janovszky, Á., Perides, G., Venglovecz, V., Maléth,
J., Wittmann, T., Takács, T., Gray, M.A., Gácser, A., Hegyi, P.,
Seidler, U., Rakonczay Jr., Z. (2014) The role of pancreatic
ductal secretion in protection against acute pancreatitis in
mice. Crit Care Med 42: e177-88.

Induction of acute pancreatitis in animals, isolation
of pancreatic acinar and ductal cells, measurement of
enzyme (amylase, trypsin, myeloperoxidase, lacatate
dehydrogenase) activities, confocal microscopy, histological
analysis, ELISA, microspectrofluorimetry (intracellular H+,
Ca2+ concentration), microperfusion of pancreatic ducts,
measurement of pancreatic ductal fluid secretion, Western
blot analysis, RT-PCR.

Pallagi, P., Hegyi, P., Rakonczay Jr., Z. (2015) The physiology
and pathophysiology of pancreatic ductal secretion: the
background for clinicians. Pancreas 44: 1211-1233.

Biczó, G., Hegyi, P., Dósa, S., Shalbuyeva, N., Berczi, S.,
Sinervirta, R., Hracskó, Z., Siska, A., Kukor, Z., Jármay, K.,
Venglovecz, V., Varga, I.S., Iványi, B., Alhonen, L., Wittmann,
T., Gukovskaya, A., Takács, T., Rakonczay Jr., Z. (2011) The
crucial role of early mitochondrial injury in L-lysine-induced
acute pancreatitis. Antioxid Redox Signal 15: 2669-81.
Rakonczay Jr., Z., Hegyi P., Takács T., McCarroll J., Saluja A.K.
(2008) The role of NF-κB activation in the pathogenesis of
acute pancreatitis. Gut 57: 259-267.
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ISTVÁN ANDÓ

Laboratory of Immunology
Institute of Genetics
Biological Research Center
Address: Temesvári krt. 62., H-6726 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

The development of blood cells and the immune response
are regulated by a complex gene regulatory network that
connects their transcriptional and epigenetic machinery
the microenvironment. This enables the cells to respond
immediately to any stress, including the attacks of
microorganisms and parasites. The characterization of these
regulatory networks is essential for the understanding of
immunity and the implementation of specific immunotherapy.
The research interests in my laboratory focus on the basic
phenomena of immunity using the model organism
Drosophila melanogaster, with a prototype of immunity. We
pursue this project with the aim to understand blood cell
development and the innate immune response.

Honti, V., Csordas, G., Kurucz, E., Markus, R., Ando, I. (2013)
The cell-mediated immunity of Drosophila melanogaster:
Hemocyte lineages, immune compartments, microanatomy
and regulation. Dev Comp Immunol 42: 47-56.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Kurucz, E., Markus, R., Zsamboki, J., Folkl Medzihradszky,
K., Darula, Z., Vilmos, P., Udvardy, A., Krausz, I., Lukacsovich,
T., Gateff, E., Zettervall, C.J., Hultmark, D., Ando, I. (2007)
Nimrod, a Putative Phagocytosis Receptor With Egf Repeats
in Drosophila Plasmatocytes. Curr Biol 17: 649-654.

Combination of methods in basic biology, immunology, cell
biology, and molecular genetics.

Honti, V., Csordas, G., Markus, R., Kurucz, E., Jankovics, F.,
Ando, I. (2010) Cell lineage tracing reveals the plasticity
of the hemocyte lineages and of the hematopoietic
compartments in drosophila melanogaster. Mol Immunol
47: 1997-2004.
Markus, R., Laurinyecz, B., Kurucz, E., Honti, V., Bajusz, I.,
Sipos, B., Somogyi, K., Kronhamn, J., Hultmark, D., Ando, I.
(2009) Sessile hemocytes as a hematopoietic compartment
in Drosophila melanogaster. Proc Natl Acad Sci USA 106:
4805-4809.

Kurucz, E., Zettervall, C.J., Sinka, R., Vilmos, P., Pivarcsi, A.,
Ekengren, S., Hegedus, Z., Ando, I., Hultmark, D. (2003)
Hemese, a hemocyte-specific transmembrane protein,
affects the cellular immune response in Drosophila. Proc
Natl Acad Sci USA 100: 2622-2627.
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FERENC BARI

Department of Medical Physics and Informatics
Faculty of Medicine
University of Szeged
Address: Korányi fasor 9., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Adequate and continuous blood supply of the brain
requires a very precise regulatory mechanism. Investing the
properties of the cerebral microcirculation opens a unique
way for understanding the details (components, dynamics)
of blood flow regulation in both the healthy and the injured
brain. We have been studying the major characteristics of
the neurovascular coupling (enhanced neuronal activity
is followed by changes in the local blood perfusion) for
more than 20 years. We have obtained considerable
knowledge on the nature of excitatory amino acid release
and the concomitant changes in local microcirculation.
We have intensively studied the vascular consequences of
hypoxic-ischemic injuries and tested various, potentially
neuroprotective strategies. We study cerebral microcirculation in various animal models. Our major approach
is using optical methods (intravital microscopy, laser
Doppler flowmetry, laser speckle contrast analysis
[LASCA]). In addition, we perform ex vivo studies in order
to characterize morphological alterations and changes in
protein expression in the injured brain. Recently, we have
been working on new neuroprotective approaches.
During the last years our research interest involves the
question how medical informatics could help in stroke
prevention and treatment of stroke victims.

Clark, D., Tuor, U.I., Thompson, R., Institoris, A., Kulynych, A.,
Zhang, X., Kinniburgh, D.W., Bari, F., Busija, D.W., Barber, P.A.
(2012) Protection against recurrent stroke with resveratrol:
endothelial protection. PLOS One 7: e47792.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Intravital microscopy, laser Doppler flowmetry, laser speckle
contrast image analysis, brain electrophysiology,monitoring
of vital functions of anesthetized animals, data evaluation
and analysis.
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Domoki, F., Zölei, D., Oláh, O., Tóth-Szűki, V., Hopp, B., Bari,
F., Smausz, T. (2012) Evaluation of Laser-speckle contrast
image analysis techniques inthe cortical microcirculation of
piglets. Microvasc Res 83: 311-7.
Hugyecz, M., Mracskó, E., Hertelendy, P., Farkas, E., Domoki,
F., Bari, F. (2011) Hydrogen supplemented air inhalation
reduces changes of prooxidant enzyme and gap junction
protein levels after transient global cerebral ischemia in the
rat hippocampus. Brain Res 1404: 31-8.
Mracsko, E., Hugyecz, M., Institoris, A., Farkas, E., Bari, F.
(2010) Changes in prooxidant and antioxidant enzyme
levels during cerebral hypoperfusion in rats. Brain Res
1321: 13-9.
Lenti, L., Domoki, F., Gáspár, T., Snipes, J.A., Bari, F., Busija, D.W.
(2009) N-methyl-D-aspartate induces cortical hyperemia
through cortical spreading depression-dependent and independent mechanisms in rats. Microcirculation 16: 62939.

ZSUZSANNA BATA-CSÖRGŐ

Department of Dermatology and Allergology
University of Szeged
Address: Korányi fasor 6., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Psoriasis is the most common inflammatory skin
disease among Caucasians. Our research focus is on the
pathomechanism of this disease. The disease is polygenic
with complex pathology therefore our work has different
aspects: immunology, epidermal and dermal biology,
regulation of cell proliferation and differentiation and
extracellular matrix biology. We are engaged in classical
theory driven research, but also use large scale studies. The
research group is closely related to the clinic that makes it
possible to use human tissues and cells for some of our work,
which enhances the clinical relevance of our results. Some
of our work is more basic research, we investigate normal
and pathological functions of keratinocytes, fibroblasts and
melanocytes.

Gál, B., Dulic, S., Kiss, M., Groma, G., Kovács, L., Kemény,
L., Bata-Csörgő, Z. (2017) Increased circulating anti-α6integrin autoantibodies in psoriasis and psoriatic arthritis
but not in rheumatoid arthritis. J Dermatol 44: 370-374.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Separation and culture of various cells, immunostaining
techniques on tissues and on cells, flow cytometry methods,
cell cycle analysis, Western blot, RT-PCR, proteomic
techniques.

Göblös, A., Danis, J., Vas, K., Bata-Csörgő, Z., Kemény, L.,
Széll, M. (2016) Keratinocytes express functional CARD18,
a negative regulator of inflammasome activation, and its
altered expression in psoriasis may contribute to disease
pathogenesis. Mol Immunol 73: 10-18.
Gubán, B., Vas, K., Balog, Z., Manczinger, M., Bebes, A., Groma,
G., Széll, M., Kemény, L., Bata-Csörgő, Z. (2016) Abnormal
regulation of fibronectin production by fibroblasts in
psoriasis. Br J Dermatol 174: 533-41.
Belső, N., Széll, M., Pivarcsi, A., Kis, K., Kormos, B.,
Kenderessy, A.S., Dobozy, A., Kemény, L., Bata-Csörgõ, Z.
(2008) Differential expression of D-type cyclins in HaCaT
keratinocytes and in psoriasis. J Invest Dermatol 128: 63442.
Bata-Csorgo, Z., Hammerberg, C., Voorhees, J.J., Cooper,
K.D. (1995) Kinetics and regulation of human keratinocyte
stem cell growth in short-term primary ex vivo culture.
Cooperative growth factors from psoriatic lesional T
lymphocytes stimulate proliferation among psoriatic
uninvolved, but not normal, stem keratinocytes. J Clin
Invest 95: 317-27.
Bata-Csorgo, Z., Hammerberg, C., Voorhees, J.J., Cooper,
K.D. (1993) Flow cytometric identification of proliferative
subpopulations within normal human epidermis and the
localization of the primary hyperproliferative population in
psoriasis. J Exp Med 178: 1271-81.
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ANTAL BERÉNYI
MTA-SZTE ‘Lendület’
Oscillatory Neuronal Networks Research Group
Department of Physiology, Faculty of Medicine
University of Szeged
Address: Dóm tér 10., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Recent technical development gave a new momentum to
experiments studying the brain, although the extremely
complex structure of the nervous system still supplies the
researchers with an endless inventory of open questions.
In our research we investigate the possible therapeutic
effects of Transcranial Electrical Stimulation (TES) on
epileptic seizures. Particularly, we plan to develop a focused
stimulation protocol both in time and space to interact
only with the desired brain areas within an appropriate
time-frame. To determine the appropriate focal points
of stimulation, we investigate the internal dynamics of
neural networks involved in seizure generation. We do
this by performing a throughout analysis of networks on
microscopic and mesoscopic scale with extremely high
spatial and temporal resolution. The same approach is used
to focus on the role of hippocampus and related circuitries
in memory formation and spatial navigation. We pay special
interest to the role of sensory information in this field.
Our long-term vision is to develop a closed-loop, implantable
seizure suppressor device that continuously monitors the
patterns of brain activity, and delivers electrical pulses in
order to terminate any occurring seizures. We are hoping
to translate our laboratory-stage experimental results into
clinical trials within a few years.

Oliva, A., Fernández-Ruiz, A, Buzsáki, G., Berényi, A. (2016)
Role of Hippocampal CA2 Region in Triggering Sharp-Wave
Ripples. Neuron 91: 1342-55.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Extra- and juxtacellular recording techniques, transcranial
electrical stimulation, freely moving animal models to study
the correlation of behavior and neuronal activity patterns,
basic histology and immunohistochemistry, double
transgenic animal models for optogenetical research,
analog and digital electronics development, microcontroller
programming, signal processing algorithms, advanced data
mining techniques, Matlab and Labview programming
languages, non-supervised pattern recognition algorithms.
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Agarwal, G., Stevenson, I.H., Berényi, A., Mizuseki, K.,
Buzsáki, G., Sommer FT. (2014) Spatially distributed local
fields in the hippocampus encode rat position. Science 344:
626-30.
Berényi, A., Somogyvári, Z., Nagy, A.J., Roux, L., Long,
J.D., Fujisawa, S., Stark, E., Leonardo, A., Harris, T.D.,
Buzsáki, G. (2014) Large-scale, high-density (up to 512
channels) recording of local circuits in behaving animals.
J Neurophysiol. 111: 1132-49.
Berényi, A., Belluscio, M., Mao, D., Buzsaki, G. (2012)
Closed-loop control of epilepsy by transcranial electrical
stimulation. Science 337: 735-737.
Madisen, L., Mao, T., Koch, H., Zhuo, J.M., Berényi, A.,
Fujisawa, S., Hsu, Y.W., Garcia, A.J. 3rd., Gu, X., Zanella, S.,
Kidney, J., Gu, H., Mao, Y., Hooks, B.M., Boyden, E.S, Buzsáki,
G., Ramirez, J.M., Jones, A.R., Svoboda, K., Han, X., Turner, E.E.,
Zeng, H.A. (2012) Toolbox of Cre-dependent optogenetic
transgenic mice for light-induced activation and silencing.
Nat Neurosci 15: 793-802.
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The main projects of our research group:
1. Genetic regulation in various viral families: We have been
assembling the transcriptome atlases of various viruses
using short- and long-read sequencing technologies. We
have currently been investigating the following viruses:
herpes simplex virus, pseudorabies virus, varicella-zoster
virus, human cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, vaccinia
virus, influenza virus, a baculovirus, an endogenous
retrovirus, a circovirus, various RNA viruses, etc.
Additionally, we have been examining how the transcriptions
as well as the transcription and the DNA replication are
interrelated with each other. We have put forward two
hypotheses for assuming a genome-wide interplay among
the transcription and replication machineries, which are the
Transcription Interference Network (TIN) hypothesis and the
Transcription and replication Network (TRIN) hypothesis,
respectively.
2. Generation of intelligent viral vectors for brain research:
Application of genetically modified pseudorabies virus
for tansneuronal tract-tracing, as well as analysis of neural
activity using optical methods.
3. Examination of the genetic basis of major depression and
suicide: high-coverage whole-exome analysis of depression.

Tombácz, D., Prazsák, I., Szűcs, A., Dénes, B., Snyder, M.,
Boldogkői, Z. (2018) Analysis of the transcriptome of
Vaccinia virus using long-read sequencing techniques.
GigaScience. Volume 7, Issue 12, 1 December 2018,
giy139, https://doi.org/10.1093/gigascience/giy139

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
1. Long-read and short-read sequencing: Illumina next
generation sequencing; Oxford Nanopore Technologies and
Pacific Bioscience third-generation sequencing platforms.
We have tested various methods using these platforms,
including Cap-selection, direct RNA sequencing, targeted
sequencing, etc.
2. Molecular cloning: application of restriction endonucleases and CRISPR-Cas9 technology, recombinant virus
technology, etc.
3. PCR and real-time RT PCR: These techniques are used for
quantitative analysis of gene expression.
4. Microscopy: light microscopy, as well as, confocal and
fluorescence microscopy.

Tombácz, D., Prazsák, I., Moldován, N., Szűcs, A., Boldogkői,
Z. (2018) Lytic Transcriptome Dataset of Varicella Zoster
Virus Generated by Long-read Sequencing. Frontiers in
Genetics. doi: 10.3389/fgene.2018.00460, https://www.
frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2018.00460/full
Balázs, Z., Tombácz, D., Szűcs, A., Snyder, M., Boldogkői, Z.
(2017) Long-read sequencing of the human cytomegalovirus
transcriptome with the Pacific Biosciences RSII platform.
Scientific Data. 4, Article number: 170194.
Tombácz, D., Maróti, Z., Kalmár, T., Csabai, Z., Balázs, Z.,
Takahashi, S., Palkovits, M., Snyder, M., Boldogkői, Z.
(2017) High-coverage whole-exome sequencing identifies
candidate genes for suicide in victims with major depressive
disorder. Scientific Reports, 7, Article number: 7106. doi:
10.1038/s41598-017-06522-3
Fekete, R., Cserép, C., Orsolits, B., Martinecz, B., Lénárt, N.,
Tóth, K., Méhes, E., Szabó, B., Németh, V., Gönci, B., Sperlágh,
B., Boldogkői, Z., Kittel, Á., Baranyi, M., Ferenczi, S., Kovács,
K.J., Szalay, G., Rózsa, B., Webb, C., Hortobágyi, T., West, B.L.,
Környei, Z., Dénes, Á*. (2018) Microglia control neurotropic
virus infection via P2Y12-mediated recruitment and
phagocytosis, Acta Neuropathologica 136(3): 461-482.
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Transcription of eukaryotic genes is a multistep process that
involves a large number of functionally different proteins
and requires the ordered assembly of giant multiprotein
complexes. In recent years the important role of chromatin
structure in transcription regulation has been recognized
and new directions in transcription research have been
initiated. It is hoped that a better understanding of the roles
of functionally distinct classes of transcription regulatory
proteins and chromatin modifiers will provide keys to
decipher why and how can these drive development and
can be de-regulated in diseases like cancer.
In joint laboratories located at the BRC and at the
Biochemistry and Molecular Biology Department of SzU we
use combined approaches to characterize proteins which
modify chromatin structure. In one area of research we focus
our studies on histone proteins used only under specific
conditions for example at the very early stage of embryonic
development. For these studies we use Drosophila model, as
this permits us to combine genetic and cell- and molecular
biology methods. Another research approaches we study
gene expression changes in cancer cells. For this we use
clinical samples and are primarily interested in identifying
the genetic alterations that contribute tumor formation.

Majoros, H.; Ujfaludi, Zs.; Borsos, B.N.; Hudacsek, V.V.; Nagy,
Z.; Coin, F.; Buzas, K.; Kovács, I.; Bíró, T.; Boros, I.M. (2019)
et al. SerpinB2 is involved in cellular response upon UV
irradiation. Scientific Reports 9: 1 Paper: 2753.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Vedelek, B.; Blastyak, A.; Boros, I.M. (2015) Cross-Species
Interaction between Rapidly Evolving Telomere-Specific
Drosophila Proteins. Plos One 10: 11 p. e0142771 , 16 p.

The techniques we use regularly to study different aspects
of gene expression consist of a very broad range of genetic,
biochemical, cell biology and molecular biology methods.
That means daily use of techniques of genetic engineering
including the classic ways of DNA manipulations and cloning
and also the latest methods of targeted genome editing,
chromatin immunoprecipitation and next generation
sequencing. In addition to DNA we work extensively with
proteins and use diverse methods for purify proteins from
different sources and analyze protein–protein interactions.

Ujfaludi, Zs.; Tuzesi, A.; Majoros, H.; Rothler, B.; Pankotai, T.;
Boros, I.M. (2018) Coordinated activation of a cluster of
MMP genes in response to UVB radiation. Scientific Reports
8: 1 Paper: 2660, 10 p.
Borsos, B.N.; Huliak, I.; Majoros, H.; Ujfaludi, Z.; Gyenis, A.;
Pukler, P.; Boros, I.M.; Pankotai, T. (2017) Human p53 interacts
with the elongating RNAPII complex and is required for the
release of actinomycin D induced transcription blockage.
Scientific Reports 7 Paper: 40960, 11 p.
Pahi, Z.; Borsos, B.N.; Vedelek, B.; Shidlovskii, Y.V.; Georgieva,
S.G.; Boros, I.M.; Pankotai, T. (2017) TAF10 and TAF10b
partially redundant roles during Drosophila melanogaster
morphogenesis. Transcription 8: 5 pp. 297-306., 10 p.
Borsos, B.N.; Pankotai, T.; Kovacs, D.; Popescu, C.; Pahi, Z.;
Boros, I.M. (2015) Acetylations of Ftz-F1 and histone H4K5
are required for the fine-tuning of ecdysone biosynthesis
during Drosophila metamorphosis. Developmental
Biology 404: 1 pp. 80-87., 8 p.

Gyenis, A.; Umlauf, D.; Ujfaludi, Z.; Boros, I.M.; Ye, T.; Tora,
L. (2014) UVB Induces a Genome-Wide Acting Negative
Regulatory Mechanism That Operates at the Level of
Transcription Initiation in Human Cells. Plos Genetics 10: 7
Paper: e1004483 , 18 p.
Sike, A.; Nagy, E.; Vedelek, B.; Pusztai, D.; Szerémy, P.;
Venetianer, A.; Boros, I.M. (2014) mRNA Levels of Related
Abcb Genes Change Opposite to Each Other upon Histone
Deacetylase Inhibition in Drug- Resistant Rat Hepatoma
Cells. Plos One 9: 1 Paper: e84915, 12 p.
Villanyi, Z.; Ribaud, V.; Kassem, S.; Panasenko, O.O.; Pahi, Z.;
Gupta, I.; Steinmetz, L.; Boros, I.M.; Collart, M.A. (2014) The
not5 subunit of the ccr4-not complex connects transcription
and translation. Plos Genetics 10: 10 Paper: e1004569, 15 p.
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Surgical research can bring together many clinical disciplines
and interests, ranging from cardiovascular biology to
gastroenterology. The ischemia-reperfusion (I/R)-induced
cellular hypoxia - reoxygenation, and subcellular oxidoreductive stress are major determinants of mortality and
morbidity in many areas of clinical practice, such as sepsis or
shock situations, and investigations targeting the I/R-caused
microcirculatory dysfunction are essential for development
of treatment strategies for several clinical pathologies. From
a general perspective, it is worth pointing out that any
intervention protecting microcirculation is likely to result in
protection of tissue function and structure. In this scheme
we have characterized the anti-inflammatory potential of
membrane-forming phospholipids in I/R-induced antigenindependent inflammation, and the observation that
methane formation from phosphatidylcholine metabolites
occurs in ischemic systems opened up new avenues
for future research. Currently we examine the possible
biological roles of endogenous methane formation and
whether methane - or potentially methane-releasing
agents influence IR-induced microcirculatory dysfunctions
and modulate the outcome of inflammation.

Strifler, G., Tuboly, E., Szél, E., Kaszonyi, E., Cao, C., Kaszaki,
J., Mészáros, A., Boros, M., Hartmann, P. (2016) Inhaled
Methane limits the mitochondrial electron transport chain
dysfunction during experimental liver ischemia-reperfusion
injury. Plos One 11: Paper e0146363. 15 p.
Boros, M., Tuboly, E., Meszaros, A., Amann, A. (2015) The
role of methane in mammalian physiology-is it a gasotransmitter? J Breath Res 9: 014001.
Tuboly, E., Szabó, A., Garab, D., Bartha, G., Janovszky, Á., Erős,
G., Szabó, A., Mohácsi, Á., Szabó, G., Kaszaki, J., Ghyczy, M.,
Boros, M. (2013) Methane biogenesis during sodium azideinduced chemical hypoxia in rats. Am J Physiol Cell Physiol
304: C207-214.
Boros, M., Ghyczy, M., Érces, D., Varga, G., Tőkés, T., Kupai, K.,
Torday, C., Kaszaki, J. (2012) The anti-inflammatory effects of
methane. Crit Care Med 40: 1269-1278.
Ghyczy, M., Torday, C., Boros, M. (2003) Simultaneous
generation of methane, carbon dioxide, and carbon
monoxide from choline and ascorbic acid: a defensive
mechanism against reductive stress? FASEB J 17: 11241126.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Fundamental surgical techniques with complete hemodynamic monitoring and distinct imaging possibilities,
such as intravital fluorescence microscopy and orthogonal
polarization spectral imaging for in vivo microcirculatory
analysis. Confocal laser scanning endomicroscopy for in
vivo gastrointestinal histology. Detection of whole body
methane emission by photoacoustic spectroscopy. Highresolution respirometry for mitochondrial studies.
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Cardiovascular diseases and especially acute myocardial
infarction are among the leading causes of death worldwide.
Although prevention and the therapy of myocardial
infarction have been significantly improved in the last
decades, mortality is still unacceptably high. Therefore,
development of new therapies aiming to attenuate infarct
size is very relevant. Thus, our research group investigates
the molecular mechanisms of infarction as well as the
adaptive responses of the myocardium to ischemic stress
(pre- and postconditioning) to develop novel potential
therapies for the treatment of myocardial infarction. Since
the risk of myocardial infarction is increased by the presence
of several co-morbidities and risk factors including high
cholesterol level, diabetes, obesity, hypertension, smoking,
lack of exercise, kidney failure, etc., we also look at the
effects of certain risk factors on the myocardium as well as
on adaptive mechanisms of the heart.

Sárközy, M., Szűcs, G., Fekete, V., Pipicz, M., Éder, K., Gáspár,
R., Sója, A., Pipis, J., Ferdinandy, P., Csonka, C., Csont, T. (2016)
Transcriptomic alterations in the heart of non-obese type 2
diabetic Goto-Kakizaki rats. Cardiovasc Diabetol 15: 110.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Induction and treatment of disease models (e.g.
diabetes, hypercholesterolemia) in experimental animals,
echocardiographic assessment of cardiac morphology and
function, surgical interventions to induce disease models
(myocardial infarction, heart failure, kidney failure, etc.),
isolated heart perfusion, determination of infarct size,
induction and maintenance of cell culture, viability assays,
transfection, general biochemical methods to determine
metabolites, proteins and nucleic acids (spectroscopy,
western blot, ELISA, flow cytometry, histochemistry, PCR,
etc.).
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Pipicz, M., Varga, Z.V., Kupai, K., Gáspár, R., Kocsis, G.F.,
Csonka, C., Csont, T. (2015) Rapid ventricular pacinginduced postconditioning attenuates reperfusion injury:
effects on peroxynitrite, RISK and SAFE pathways. Br J
Pharmacol 172: 3472-83.
Varga, Z.V., Kupai, K., Szűcs, G., Gáspár, R., Pálóczi, J.,
Faragó, N., Zvara, A., Puskás, L.G., Rázga, Z., Tiszlavicz, L.,
Bencsik, P., Görbe, A., Csonka, C., Ferdinandy, P., Csont, T.
(2013) MicroRNA-25-dependent up-regulation of NADPH
oxidase 4 (NOX4) mediates hypercholesterolemia-induced
oxidative/nitrative stress and subsequent dysfunction in
the heart. J Mol Cell Cardiol 62: 111-21.
Kocsis, G.F., Sárközy, M., Bencsik, P., Pipicz, M., Varga, Z.V.,
Pálóczi, J., Csonka, C., Ferdinandy, P., Csont, T. (2012) Preconditioning protects the heart in a prolonged uremic
condition. Am J Physiol Heart Circ Physiol 303: H1229-36.
Csont, T., Görbe, A., Bereczki, E., Szunyog, A., Aypar, E., Tóth,
M.E., Varga, Z.V., Csonka, C., Fülöp, F., Sántha, M., Ferdinandy,
P. (2010) Biglycan protects cardiomyocytes against hypoxia/
reoxygenation injury: role of nitric oxide. J Mol Cell Cardiol
48: 649-52.
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Organisms are protected by biological barriers from harmful
effects. These barriers also impede drug penetration. Our lab
investigates methods to increase drug delivery on culture
models of the blood-brain, nasal, corneal, respiratory and
intestinal barriers. The pathways examined are (i) reversible
opening of tight intercellular junctions by peptides or
small molecules; (ii) targeting solute carriers at barriers for
drug delivery by nanoparticles. Cellular toxicity of active
ingredients and pharmacautical excipients are measured by
a real-time impedance-based method. Double and triple coculture models are used for experiments, and a microfluidic
integrated chip has been developed in a collaborative
project. Our other major research interest is the examination
of blood-brain barrier injury and dysfunctions in different
diseases, like Alzheimer’s disease, acute pancreatitis
and diabetes. The goal of these experiments is to reveal
the effect of disease pathogenic factors on blood-brain
barrier functions and to identify protective molecules. The
protection of brain endothelial cells and the improvement
of BBB functions in pathological conditions, the exploration
of new approaches for drug transport/targeting to brain
may have therapeutic potential in the treatment of central
nervous system diseases.

Mészáros, M., Porkoláb, G., Kiss, L., Pilbat, A.M., Kóta, Z.,
Kupihár, Z., Kéri, A., Galbács, G., Siklós, L., Tóth, A., Fülöp, L.,
Csete, M., Sipos, Á., Hülper,P., Sipos, P., Páli, T., Rákhely, G.,
Szabó-Révész, P., Deli, M.A., Veszelka, S. (2018) Niosomes
decorated with dual ligands targeting brain endothelial
transporters increase cargo penetration across the bloodbrain barrier. Eur J Pharm Sci 123: 228-240.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Mammalian cell culture; primary cultures from brain
and brain microvessels; models of biological barriers
by double and triple co-cultures; cell culture models in
microfluidic chips; electric resistance measurements of
cell layers; permeability of drugs across culture models;
immunohistochemistry; phase contrast, fluorescent and
confocal microscopy; ELISA; measurement of nitric oxide
and reactive oxygen species production in cells; colorimetric
and impedance-based toxicity tests.

Veszelka, S., Tóth, A., Walter, F.R., Tóth, A.E., Gróf, I., Mészáros,
M., Bocsik, A., Hellinger, É., Vastag, M., Rákhely, G., Deli,
M.A. (2018) Comparison of a rat primary cell-based bloodbrain barrier model with epithelial and brain endothelial
cell lines: gene expression and drug transport. Front Mol
Neurosci 11: 166.
Walter, F.R., Valkai, S., Kincses, A., Petneházi, A., Czeller, T.,
Veszelka, S., Ormos, P., Deli, M.A., Dér, A. (2016) Versatile
lab-on-a-chip tool for modeling biological barriers. Sens
Actuators B Chem 222: 1209-1219.
Bocsik, A., Walter, F.R., Gyebrovszki, A., Fülöp, L., Blasig, I.,
Dabrowski, S., Ötvös, F., Tóth, A., Rákhely, G., Veszelka, S.,
Vastag, M., Szabó-Révész, P., Deli, M.A. (2016) Reversible
opening of intercellular junctions of intestinal epithelial
and brain endothelial cells with tight junction modulator
peptides. J Pharm Sci 105: 754-765.
Veszelka, S., Tóth, A.E., Walter, F.R., Datki, Z., Mózes, E., Fülöp,
L., Bozsó, Z., Hellinger, E., Vastag, M., Orsolits, B., Környei, Z.,
Penke, B., Deli, M.A. (2013) Docosahexaenoic acid reduces
amyloid-β induced toxicity in cells of the neurovascular
unit. J Alzheimers Dis 36: 487-501.
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Bioelectronics has a double meaning in scientific literature.
On the one hand, as a branch of basic biophysical sciences,
it deals with electric phenomena appearing on any
organization level of living systems. On the other hand, as a
recently developed discipline of information technological
science, it explores the potential of biological materials for
application in molecular electronics. These two areas of
research are in close interaction not only with each other,
but also with other disciplines of basic applied sciences.
Our main goal is to develop novel methods on integrated
micro- and nanotechnological platforms for the investigation
of light-induced processes in biological membranes, and
utilize them in both branches of bioelectronic science. The
most important scientific problems to be solved are, on
the one hand, concerned with the investigation of electric
properties of single cells and cellular interfaces, while on the
other hand with the application of photochromic proteins
in optoelectronics and photonics. Besides its impact on
basic biophysical science, our research is expected to have
utilizations in various branches of applied bioelectronics.

Dér, A., Kelemen, L., Fábián, L., Taneva, S.G., Fodor, E., Páli,
T., Cupane, A., Cacace, M.G., Ramsden, J.J. (2007) Interfacial
Water Structure Controls Protein Conformation. J Phys
Chem B 111: 5344-5350.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Photoelectric measuring techniques, absorption kinetics,
polarisation methods, electro-optics, photolithography,
laser-assisted microstructure building, surface coating
techniques, TIRF-microscopy, MATLAB programing,
LabVIEW programing.
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Ormos, P., Fábián L., Oroszi L., Ramsden, J.J., Wolff, E.K., Dér,
A. (2002) Protein-based integrated optical switching and
modulation. Appl Phys Lett 80: 4060-4062.
Dér, A., Keszthelyi, L. (eds.) (2001) Bioelectronic Applications
of Photochromic Pigments, IOS Press NATO Science Series,
Vol. 335.
Dér, A., Keszthelyi, L. (2001) Charge motion during the
photocycle of bacteriorhodopsin. Biochemistry (M) 66:
1234-1248.
Dér, A., Oroszi, L., Kulcsár, Á., Zimányi, L., Tóth-Boconádi, R.,
Keszthelyi, L., Stoeckenius, W., Ormos, P. (1999) Interpretation
of spatial charge displacements in bacteriorhodopsin in
terms of structural changes during the photocycle. Proc
Natl Acad Sci USA 96: 2776-2781.

LÁSZLÓ DUX

Department of Biochemistry
Faculty of Medicine
University of Szeged
Address: Dóm tér 9., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

The Biochemitsry Department follows the traditions of the
school of Albert Szent-Györgyi in muscle research. Former
achievements in the area, as the discovery of actin, the
characterization of actin-miosin-ATP involvement in muscle
contraction, crystallization of the calcium pump enyzme
in muscle paved the way until now. Recent re search
interest is focused on the development, differentiation
and regeneration of muscle tissues at the molecular level.
Neural and humoral factors, as well as extracellular matrix
components involved in these processes are under study.
Another main field our of research and development
activities is the standardization, quality assurance of
diagnostic methods in clinical biochemistry and molecular
biology. The development and application of reference
materials for the area.

Becsky, D., Gyulai-Nagy, S., Balind, A., Horvath, P., Dux, L.,
Keller-Pinter, A. (2020) Myoblast Migration and Directional
Persistence Affected by Syndecan-4-Mediated Tiam-1
Expression and Distribution. Int. J. Mol. Sci. 21: 823.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Qualitative and quantitave protein and nucleic acid
analytical methods, cell and tissue culture, histo chemistry
and immunohistochemistry, morphometry, flow cytometry,
characterization of molecular regulatory systems.

Sztretye, M., Dienes, B., Gönczi, M., Czirják, T., Csernoch, L.,
Dux, L., Szentesi, P., Keller-Pintér, A. (2019) Astaxanthin, a
potential mitochondrial targeted antioxidant treatment
in diseases and with aging. Oxid Med Cell Longev. 2019:
3849692.
Szentesi, P., Csernoch, L., Dux, L., Keller-Pinter, A. (2019)
Changes in redox signaling in skeletal muscle during aging.
Oxid Med Cell Longev. 2019: 4617801.
Keller-Pinter, A., Szabo, K., Kocsis, T., Deak, F., Ocsovszki, I.,
Zvara, A., Puskas, L., Szilak, L., Dux, L. (2018) Syndecan-4
influences mammalian myoblast proliferation by
modulating myostatin signalling and G1/S transition. FEBS
Lett. 592: 3139-3151.
Kocsis, T., Trencsényi, Gy., Szabó, K., Baán, J. A., Müller, G.,
Mendler, L., Garai, I., Reinauer, H., Deák, F., Dux, L., KellerPintér, A. (2017) Myostatin propeptide mutation of the
hypermuscular Compact mice decreases the formation of
myostatin and improves insulin sensitivity. Am J Physiol
Endocrinol Metab 312: E150-E160.
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Constant, undisturbed blood supply is critical for the optimal
function of the brain, the organ that regulates our body. The
brain accounts for only 2% of the entire body weight, yet it
receives 15% of the cardiac output and consumes 20% of
available oxygen. Accordingly, any disruption or limitation
of cerebral blood supply has major consequences on the
integrity of the nervous tissue. Our research activities
focus on various aspects of the pathophysiology of
cerebrovascular diseases in experimental models.
Ischemic injury to the brain favors the occurrence of
spreading depolarization. Spreading depolarization is
a self-propagating, transient disruption of cellular ionic
homeostasis in the cerebral gray matter, which is potentially
harmful to the nervous tissue. We have developed a
sophisticated, live, multi-modal imaging technology,
which enables us to study the evolution of spreading
depolarization under experimental conditions. Our current
goal is to determine how the typical features of ischemiainduced spreading depolarization are altered in old age.
This is a highly relevant question, taken that cerebrovascular
diseases predominantly occur in the aging population.

Menyhárt, Á., Zölei-Szénási, D., Puskás, T., Makra, P., M.Tóth,
O., Szepes, B.É., Tóth, R., Ivánkovits-Kiss, O., Obrenovitch,
T.P., Bari, F., Farkas, E. (2017) Spreading depolarization
remarkably exacerbates ischemia-induced tissue acidosis in
the young and aged rat brain. Sci Rep 7(1): 1154.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Farkas, E., Pratt, R., Sengpiel, F., Obrenovitch, T.P. (2008)
Direct, live imaging of cortical spreading depression and
anoxic depolarisation using a fluorescent, voltage-sensitive
dye. J Cereb Blood Flow Metab 28(2): 251-262.

Application of the Biopac© system for data acquisition
and analysis, basic experimental surgical techniques,
electrophysiology (DC potential and EEG recording,
measurement of pH and extracellular potassium
concentration in the nervous tissue), experimental
microsurgery, image analysis, in vitro brain slice preparation,
intrinsic optical signal analysis, laser Doppler flowmetry,
laser-speckle contrast imaging of local cerebral blood
flow, pharmacology, statistical methods, voltage-sensitive
and pH-sensitive dye imaging of cellular trans-membrane
potential.
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Hertelendy, P., Menyhárt, Á., Makra, P., Süle, Z., Kiss, T., Tóth,
G., Ivánkovits-Kiss, O., Bari, F., Farkas., E. (2016) Advancing
age and ischemia elevate the electric threshold to elicit
spreading depolarization in the cerebral cortex of young
adult rats. J Cereb Blood Flow Metab 37(5): 1763-1775.
Menyhárt, Á., Makra, P., Szepes, B.É., M. Tóth, O., Hertelendy,
P., Bari, F., Farkas, E. (2015) High incidence of adverse
cerebral blood flow responses to spreading depolarization
in the aged ischemic rat brain. Neurobiol Aging 36(12):
3269-3277.
Bere, Z., Obrenovitch, T.P., Kozák, G., Bari, F., Farkas, E. (2014)
Imaging reveals the focal area of spreading depolarizations
and a variety of hemodynamic responses in a rat
microembolic stroke model. JJ Cereb Blood Flow Metab
34(10): 1695-705.
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Infectious diseases are one the leading causes of mortality
worldwide, killing millions of people every year. While
bacteria and viruses cause the majority of deadly infections,
notably the number of fungal diseases is increasing at an
alarming rate. In fact, it is estimated that nearly as many
people die annually from invasive fungal infections as
from the greatly feared tuberculosis (1.4 million) or malaria
(1.2 million). Our research program focuses on the most
common human fungal pathogens, the opportunistic
Candida species with special focus on C. parapsilosis. We
investigate the basic mechanisms of fungal pathogenesis
and host immunity, and we aim to improve diagnosis and
identify novel biomarkers of infection. Recently, we also
investigate the role of the human “mycobiome” in health
and disease development and progression.

Tóth, A., Zajta, E., Csonka, K., Vágvölgyi, C., Netea, M.G.,
Gácser, A. (2017) Specific pathways mediating inflammasome activation by Candida parapsilosis. Sci Rep 7:
43129.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
In vitro infection models using phagocytes (murine and
human cell lines, primer immune cells). Measurement of
fungal cell phagocytosis with Flow Cytometry or microscopy,
cytokines-chemokines with ELISA, host damage with
LDH-assay. Quantitative imaging using FlowSight. In vivo
infection models using wild type and transgenic mice.
Colony formig unit measurements from different organs,
histological analysis, immune cell preparation from infected
animals. Basic and advanced molecular techniques, qRTPCR, Western blot, Southern blot, CRISPR/Cas9 technology,
GATEWAY-cloning system.

Pryszcz, L.P., Nemeth, T., Saus, E., Ksiezopolska, E.,
Hegedusova, E., Nosek, J., Wolfe, K.H., Gácser, A., Gabaldon,
T. (2015) The Genomic Aftermath of Hybridization in the
Opportunistic Pathogen Candida metapsilosis. PLOS
Genetics 11: e1005626. 29 p. joint senior authors
Tóth, R., Alonso, M.F., Bain, J.M., Vágvölgyi, C., Erwig, L-P.,
Gácser, A. (2015) Different Candida parapsilosis clinical
isolates and lipase deficient strain trigger an altered cellular
immune response. Front Microbiol 6: 1102. 11 p.
Toth, A., Csonka, K., Jacobs, C., Vagvolgyi, C., Nosanchuk,
J.D., Netea, M.G., Gácser, A. (2013) Candida albicans and
Candida parapsilosis Induce Different T-Cell Responses in
Human Peripheral Blood Mononuclear Cells. J Infect Dis
208: 690-698.
Lázár-Molnár, E., Gácser, A., Freeman, G.J., Almo, S.C.,
Nathenson, S.G., Nosanchuk, J.D. (2008) The PD-1/PD-L
costimulatory pathway critically affects host resistance to
the pathogenic fungus Histoplasma capsulatum. Proc Natl
Acad Sci USA 105: 2658-2663. joint first authors
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Stalling of the DNA replication machinery, which occurs as
a consequence of encountering unrepaired DNA damage,
is a challenge for cells. To rescue the stalled replication
fork, different DNA damage bypass mechanisms have
evolved that promote replication through DNA lesions.
In humans, increased error-prone bypass of DNA lesions
causes increased mutagenesis and, as a consequence, a rise
in the incidence of cancers. Error-free bypass processes, by
contrast, keep mutagenesis low and reduce the frequency of
cancers. Our research laboratory is interested in the driving
forces and molecular mechanisms of mutagenesis and
carcinogenesis. In particular, we investigate the following
questions: What are the common roots of evolution and
carcinogenesis? What are the molecular mechanisms
of chromosomal rearrangements and the formation of
point mutations? Why do we observe increased genome
instability during carcinogenesis? What is the role of the
recently described DNA repair genes in cancer suppression?
Why do mutations in certain genes predispose to cancer?
Which genes are commonly mutated in cancer, and how
do these mutations contribute to tumour development
and drug resistance? We investigate these challenging
problems using human tissue culture-based reporter
systems, next-generation DNA sequencing and purified
proteins in reconstituted reaction pathways. Our research
provides more insight into the molecular events of genome
instability, carcinogenesis and has the potential to identify
new tumour markers and drug targets as well as to improve
personal cancer treatment.

Next-generation DNA sequencing, PCR, qPCR, protein
microarray, human tissue culture-based reporter assays such
as cell survival, mutagenesis, homologous recombination
and various tests, confocal microscopy-based techniques
such as protein localization, DNA replication and
chromosomal rearrangements, protein overexpression and
purification, immunological assays, biochemical enzyme
assays, and yeast genetic methods.
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Mórocz, M., Zsigmond, E., Tóth, R., Enyedi, M.Z., Pintér, L.,
Haracska, L. (2017) DNA-dependent protease activity
of human Spartan facilitates replication of DNA-protein
crosslink-containing DNA. Nucleic Acids Res 45: 3172-3188.
Chen, J., Ai, Y., Wang, J., Haracska, L., Zhuang, Z. (2010)
Chemically ubiquitylated PCNA as a probe for eukaryotic
translesion DNA synthesis. Nature Chem Biol 6: 270-2.
Blastyák, A., Pintér, L., Unk, I., Prakash, L., Prakash, S.,
Haracska, L. (2007). Yeast Rad5 protein required for
postreplication repair has a DNA helicase activity specifi c
for replication fork regression. Molecular Cell 28: 167-75.
Johnson, R.E., Washington, M.T., Haracska, L., Prakash,
S., Prakash, L. (2000) Eukaryotic polymerases ι and ζ act
sequentially to bypass DNA lesions. Nature 406: 1015-1019.
Haracska, L., Yu, S.L., Johnson, R.E., Prakash, L., Prakash, S.
(2000) Eﬃcient and accurate replication in the presence of
7,8-dihydro-8-oxoguanine by DNA polymerase η. Nat Gen
25: 458-461.
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Previous studies constructed a comprehensive picture on
the biological effects of exogenous methane (CH4) in various
ischemia-reperfusion (IR) and inflammatory settings.
However, the underlying mechanisms are still not known
with certainty; and the immediate challenge is therefore
to test hypotheses to understand the background of CH4induced reactions. Our main purpose is to examine the
effects of CH4 on possible cellular and subcellular targets,
including mitochondria and to apply CH4 in complex, in vivo
animal models of IR, focusing on specific organ functions.

Szilágyi, Á.L., Mátrai, P., Hegyi, P., Tuboly, E., Pécz, D.,
Garami, A., Solymár, M., Pétervári, E., Balaskó, M., Veres, G.,
Czopf, L., Wobbe, B., Szabó, D., Wagner, J., Hartmann, P.
(2018) Compared eﬃcacy of preservation solutions on the
outcome of liver transplantation: Meta-analysis. World J
Gastroenterol. 28;24(16): 1812-1824.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
In vivo animal models (rodents and large animals), in
vivo imaging techniques with fluorescent laser-scanning
endomicroscopy or intravital microscopy. Microcirculatory
measurements with orthogonal polarization spectral
imaging and laser-Doppler. Ex vivo organ perfusion
systems (liver, kidney) for static and dynamic graft
preservation. Measurement of mitochondrial respiration,
hydrogen-peroxyde production and membrane potential
using high-resolution respirometry and its fluorescent
moduls (Oxygraph2k). Basic laboratory techniques
(spectrophotometry, isolation of mitochondria).

Mészáros, A.T., Szilágyi, Á.L., Juhász, L., Tuboly, E., Érces, D.,
Varga, G., Hartmann, P. (2017) Mitochondria As Sources and
Targets of Methane. Front Med (Lausanne) 13;4: 195.
Tuboly, E., Molnár, R., Tőkés, T., Turányi, R.N., Hartmann,
P., Mészáros, A.T., Strifler, G., Földesi, I., Siska, A., Szabó, A.,
Mohácsi, Á., Szabó, G., Boros, M. (2017) Excessive alcohol
consumption induces methane production in humans and
rats. Sci Rep. 4;7(1): 7329.
Strifler, G., Tuboly, E., Görbe, A., Boros, M., Pécz, D., Hartmann,
P. (2016) Targeting Mitochondrial Dysfunction with
L-Alpha Glycerylphosphorylcholine. PLoS One. 18;11(11):
e0166682.
Strifler, G., Tuboly, E., Szél, E., Kaszonyi, E., Cao, C., Kaszaki,
J., Mészáros, A., Boros, M., Hartmann, P. (2016) Inhaled
Methane Limits the Mitochondrial Electron Transport
Chain Dysfunction during Experimental Liver IschemiaReperfusion Injury. PLoS One. 7;11(1): e0146363.
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Epithelial cells form a sheet-like contiguous layer that covers
both the external and internal free surfaces of the body,
e.g. the surface of skin or inner surface of hollow organs
such as in the gastrointestinal tract (GIT). The epithelial
cells in the GIT secrete over 10 liters of digestive fluid daily
into the lumen - and after digestion - absorb the fluid and
nutrients from the lumen. Derangement of this secretory
process can lead to severe disorders such as cystic fibrosis
or secretory diarrhoea. One of our main research interests
is to understand the physiology and pathophysiology of
secretory mechanisms.
Most recently we have shown that epithelial fluid and ion
secretion plays a crucial role in acute pancreatitis which is
one of the most severe inflammatory diseases of the GI tract.
Therefore, repairing the damaged secretion may lead to a
new specific therapeutic way in acute pancreatitis. Besides
our interest in the pancreas we work on understanding the
oesophageal, gastric and colonic fluid and ion transport
mechanisms.

Maléth, J., Balázs, A., Pallagi, P., Balla, Z., Kui, B., Katona,
M., Judák, L., Németh, I., Kemény, L.V., Rakonczay Jr., Z.,
Venglovecz, V., Földesi, I., Pető, Z., Somorácz, Á., Borka, K.,
Perdomo, D., Lukacs, G.L., Gray, M.A,, Monterisi, S., Zaccolo,
M., Sendler, M., Mayerle, J., Kühn, JP., Lerch, M.M., Sahin-Tóth,
M., Hegyi, P. (2015) Alcohol disrupts levels and function of
the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
to promote development of pancreatitis. Gastroenterology
148: 427-39.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Maléth, J., Venglovecz, V., Rázga, Z., Tiszlavicz, L., Rakonczay,
Z., Hegyi, P. (2011) Non-conjugated chenodeoxycholate
induces severe mitochondrial damage and inhibits
bicarbonate transport in pancreatic duct cells. Gut 60: 1368.

Isolation of epithelial cells from human and animal,
culturing of cells, measurement of fluid secretion using
video-technique, measurement of intracellular ion (H+, Ca2+)
concentrations using fluorescence imaging microscopy,
western blotting, working with DNA and RNA, measurement
of mitochondrial damage using confocal microscopy, in
vivo experimental animal models.
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Pallagi, P., Venglovecz, V., Rakonczay, Z., Borka, K., Korompay, A., Ozsvári, B., Judák, L., Sahin-Tóth, M., Geisz, A.,
Schnúr, A., Maléth, J., Takács, T., Gray, M.A., Argent, B.E.,
Mayerle, J., Lerch, M.M., Wittmann, T., Hegyi, P. (2011)
Trypsin reduces pancreatic ductal bicarbonate secretion by
inhibiting CFTR Cl- channels and luminal anion exchangers.
Gastroenterology 141: 2228-2239.
Hegyi, P., Pandol, S., Venglovecz, V., Rakonczay, Z. (2011)
The acinar-ductal tango in the pathogenesis of acute
pancreatitis. Gut 60: 544-52.

Venglovecz, V., Rakonczay, Z., Ozsvári, B., Takács, T., Lonovics,
J., Varró, A., Gray, M.A., Argent, B.E., Hegyi, P. (2008) Effects
of bile acids on pancreatic ductal bicarbonate secretion in
guinea pig. Gut 57: 1102-12.
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Natural products play an important role in drug discovery
because of their unmatched structural diversity, amazing,
and often complex structures. The aim of our group is
to perform purposeful research by rational selection of
plant extracts and compounds to be isolated, in order
to obtain eﬃciently new secondary plant metabolites,
which are perspective for drug discovery. Literature data,
ethnomedicinal knowledge, results of screen investigations
and metabolomic approaches are considered for selection
of plant species. Compounds are isolated from the very
complex multi-component extracts exhibiting eﬃcacy in
the used tests, with the aid of different chromatographic
methods by guidance of bioassay. The structures of
the purified compounds are determined by means of
spectroscopic methods (NMR and MS). The biological
activity is usually investigated in collaborations.

Ványolós, A., Dékány, M., Kovács, B.t, Krámos, B., Bérdi, P.,
Zupkó, I., Hohmann, J., Béni Z. (2016) Gymnopeptides A and
B, cyclic octadecapeptides from the mushroom Gymnopus
fusipes. Org Lett 18: 2688-2691.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Solid-solid and solid-liquid extraction techniques,
evaporators; chromatographic techniques (OCC, GC, VLC,
CPC, Flash, SE, SFC, MPLC, HPLC) coupled with UV-Vis,
PDA, light scattering and MS detectors; ESIMS, HRMS, 1D
and 2D NMR for structure elucidation; microplate reader,
bioassays for antimicrobial, antitumor, ion channel activity
in collaboration.

Vasas, A., Forgo, P., Orvos, P., Tálosi, L., Csorba, A., Pinke,
G., Hohmann, J. (2016) Myrsinane, premyrsinane, and
cyclomyrsinane diterpenes from Euphorbia falcata as
potassium ion channel inhibitors with selective G proteinactivated inwardly rectifying ion channel (GIRK) blocking
effects. J Nat Prod 79: 1990-2004.
Hajdu, Z., Nicolussi, S., Rau, M., Lorantfy, L., Forgo, P.,
Hohmann, J., Csupor, D., Gertsch, J. (2014) Identification of
endocannabinoid system-modulating N‐alkylamides from
Heliopsis helianthoides var. scabra and Lepidium meyenii.
J Nat Prod 77: 1663-1669.
Vasas, A., Rédei, D., Csupor, D., Molnar, J., Hohmann, J. (2012)
Diterpenes from European Euphorbia species serving as
prototypes for natural-product-based drug discovery. Eur J
Org Chem 2012: 5115-5130.
Hohmann, J., Molnár, J., Rédei, D., Evanics, F., Forgo, P.,
Kálmán, A., Argay, G., Szabó, P. (2002) Discovery and
biological evaluation of a new family of potent modulators
of multidrug resistance: reversal of multidrug resistance
of mouse lymphoma cells by new natural jatrophane
diterpenoids isolated from Euphorbia species. J Med Chem
45: 2425-2431.
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Recent advances in light microscopy have changed the
way biological research is conducted. The ability to acquire
massive amounts of image data has given rise to new
fields such as high content screening (HCS) or 3D imaging,
which promise to open new doors both for basic research
and drug discovery. However, with such massive amounts
of data comes a need for automatic analysis tools. Our
research concentrates on how human knowledge can be
best integrated into intelligent computer algorithms for
automated microscopy. To reach this goal, we have interest
in image processing that is concerned with extracting
biologically relevant quantitative information in 3-4-5D
imaging and multi-parametric machine learning analysis
that is necessary to make sense of this information.
Recently, machine learning algorithms have become a
popular solution for analyzing large single cell-based
imaging scenarios. We concentrate on improving the stateof-the-art by detecting unusual patterns corresponding to
unknown phenotypes.

Pfisterer, S., Gateva, G., Horvath, P., Pirhonen, J., Salo, V.,
Karhinen, L., Varjosalo, M., Ryhänen, S., Lappalainen, P.,
Ikonen, E. (2017) Role for formin-like 1-dependent actomyosin assembly in lipid droplet dynamics and lipid storage.
Nat Commun 8: 14858.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Various microscopy and computational techniqes are
available in the BIOMAG laboratory. These include highcontent screening, confocal, laser microdissection, lightsheet, point scanning confocal microscopy; and various
image analysis and machine learning approaces and
software and hardware infrastructure.
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Horvath, P., Aulner, N., Bickle, M., Davies, A., Del Nery, E.,
Ebner, D., Montoya, M., Ostling, P., Pietiainen, V., Price, L.,
Shorte, S., Turcatti, G., von Schantz, C., Carragher, N. (2016)
Screening out irrelevant cell-based models of disease. Nat
Rev Drug Discov 15: 751–769.
Molnar, Cs., Jermyn, I., Kato, Z., Rahkama, V., Ostling, P.,
Mikkonen, P., Pietiainen, V., Horvath, P. (2016) Accurate
morphology preserving segmentation of overlapping cells
based on active contours. Sci Rep 6: 32412.
Piccinini, F., Kiss, A., Horvath, P. (2015) CellTracker (not only)
for dummies. Bioinformatics 32: 955-957.
Smith, K., Li, Y., Piccinini, F., Csucs, G., Balazs, C., Bevilacqua,
A., Horvath, P. (2015) CIDRE: an illumination-correction
method for optical microscopy. Nat Methods 12: 404–406.
Banerjee, I., Miyake, Y., Nobs, S. P., Schneider, C., Horvath,
P., Kopf, M., Matthias, P., Helenius, A., Yamauchi, Y. (2014)
Influenza A virus uses the aggresome processing machinery
for host cell entry. Science 346: 473-7.
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Cancer is a leading cause of morbidity and mortality
worldwide, and it is expected that annual cancer cases will
rise from 14 million in 2012 to around 22 million within the
next two decades. Resistance is a major factor promoting
failure of chemotherapy and there is an urgent need for
new therapeutic strategies.
By following a natural product inspired drug discovery
strategy, our group focuses on novel chemical approaches
to fight cancer and particularly multi-drug resistant cancer.
In this endeavor, we aim at the preparation of natureinspired chemical scaffolds that can act as chemo-sensitizers
on resistant tumor cells, hence can be used as non-toxic
adjuvants in combination with chemotherapeutics. A broad
scale of interesting natural products is utilized as starting
materials, e.g. well-known antioxidants, insect hormones
utilized as anabolic food supplements, etc. Thanks to
this and to our intensive international collaboration, an
inspiring multidisciplinary working environment awaits the
candidates to join our team.

Fási, L., Di Meo, F., Kuo, C.Y., Stojkovic Buric, S., Martins, A.,
Kúsz, N., Béni, Z., Dékány, M., Balogh, G.T., Pesic, M., Wang,
H.C., Trouillas, P., Hunyadi, A. (2019) Antioxidant-inspired
drug discovery: antitumor metabolite is formed in situ
from a hydroxycinnamic acid derivative upon free radical
scavenging. J Med Chem 62(3): 1657-1668.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Extraction and preparation of herbal constituents, as well as
simple chemical reactions for their structural modification,
a wide array of separation techniques used in natural
product chemistry, including analytical and preparative
HPLC, supercritical fluid HPLC (SFC), centrifugal partition
chromatography (CPC), rotational planar chromatography,
TLC and column chromatography, structure elucidation by
spectroscopic techniques (NMR, MS, UV-VIS).

Hunyadi, A. (2019) The mechanism(s) of action of
antioxidants: from scavenging reactive oxygen/nitrogen
species to redox signaling and the generation of bioactive
secondary metabolites. Med Res Rev 39(6): 2505-2533.
Vágvölgyi, M., Martins, A., Kulmány, Á., Zupkó, I., Gáti, T.,
Simon, A., Tóth, G., Hunyadi, A. (2018) Nitrogen-containing
ecdysteroid derivatives vs. multi-drug resistance in cancer:
Preparation and antitumor activity of oximes, oxime ethers
and a lactam. Eur J Med Chem 144: 730-739.
Hunyadi, A., Herke, I., Lengyel, K., Báthori, M., Kele, Z., Simon,
A., Tóth, G., Szendrei, K. (2016) Ecdysteroid containing food
supplements from Cyanotis arachnoidea on the European
market: evidence for spinach product counterfeiting. Sci
Rep 6: 37322.
Csábi, J., Hsieh, T.J., Hasanpour, F., Martins, A., Kele, Z.,
Gáti, T., Simon, A., Tóth, G., Hunyadi, A. (2015) Oxidized
Metabolites of 20-Hydroxyecdysone and their Activity on
Skeletal Muscle Cells: Preparation of a Pair of Desmotropes
with Opposite Bioactivities. J Nat Prod 78(10): 2339-2345.
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Autophagy is a fundamental catabolic pathway in
eukaryotic cells. During the main route, portions of cytosol
and organelles are captured into double-membrane
autophagosomes, which then fuse with lysosomes to deliver
their cargo for degradation and reuse. Our group is studying
the role and mechanisms of autophagy mainly using the
popular animal model Drosophila. We are also working
on related traﬃcking pathways including endocytosis and
crinophagy (secretory granule degradation). In recent years,
we have started experiments to understand the regulation
of lysosomal function.

Lőrincz, P., Kenéz, L.A., Tóth, S., Kiss, V., Varga, Á., Csizmadia,
T., Simon-Vecsei, Z., Juhász, G. (2019) Vps8 overexpression
inhibits HOPS-dependent traﬃcking routes by outcompeting Vps41/Lt. Elife. 8. pii: e45631.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Genetic manipulation of Drosophila and cultured human
cells: gene knockouts, transgenic reporter constructs, mosaic
analysis. Confocal microscopy, autophagic degradation and
endocytic uptake and degradation assays. Transmission
electron microscopy. Western blots, immunoprecipitations,
proteomic analysis (done by the core facility). Cell culture
facilities, yeast twohybrid, molecular cloning, RT-PCR and
qPCR. Purification of recombinant proteins, biochemical
binding and structural assays, antibody production.
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Csizmadia, T., Lőrincz, P., Hegedűs, K., Széplaki, S., Lőw,
P., Juhász, G. (2018) Molecular mechanisms of developmentally programmed crinophagy in Drosophila. J Cell
Biol. 217(1): 361-374.
Katheder, NS., Khezri, R., O’Farrell, F., Schultz, S.W., Jain, A.,
Rahman, M.M., Schink, K.O., Theodossiou, T.A., Johansen,
T., Juhász, G., Bilder, D., Brech, A., Stenmark, H., Rusten, T.E.
(2017) Microenvironmental autophagy promotes tumour
growth. Nature. 541(7637): 417-420.
Lorincz, P., Lakatos, Z., Varga, A., Maruzs, T., Simon-Vecsei,
Z., Darula, Z., Benko, P., Csordas, G., Lippai, M., Ando, I.,
Hegedus, K., Medzihradszky, K., Takats, S., Juhasz, G.
(2016) MiniCORVET is a Vps8-containing hemocyte- and
nephrocyte-specific early endosomal tether in Drosophila.
Elife, 5. pii: e14226.
Takats, S., Nagy, P., Varga, A., Pircs, K., Karpati, M., Varga, K.,
Kovacs, A.L., Hegedus, K., Juhasz, G. (2013) Autophagosomal
Syntaxin17-dependent lysosomal degradation maintains
neuronal function in Drosophila. J Cell Biol 201: 531-539.
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Sepsis remains one of the leading causes of death in the
intensive care units which necessitates the development of
new diagnostic tools and novel, more eﬃcient therapeutic
possibilities. The basic problem in sepsis is the discrepancy
between oxygen delivery and oxygen consumption which
can lead to irreversible oxygen extraction deficit and
energy shortage. The cornerstone of acute care should
be to prevent, assess and treat oxygen debt globally. We
propose that causative factors and signs of oxygen deficit
have to be examined together on microcirculatory, cellular
(endothelial) and subcellular (mitochondrial) levels in
different shock-affected organs (e.g. the intestine and lung)
by employing suﬃciently long-term, clinically relevant
experimental models. With this theoretical background,
the major goal of our study is to find optimal, clinically
applicable manoeuvres for microcirculatory recruitment
and mitochondrial resuscitation to minimize the energy
deficit of organs during the septic response.

Poles, M.Z., Bódi, N., Bagyánszki, M., Fekete, É., Mészáros,
A.T., Varga, G., Szűcs S,, Nászai, A., Kiss, L., Kozlov, A.V.,
Boros, M., Kaszaki, J. (2018) Reduction of nitrosative
stress by methane: Neuroprotection through xanthine
oxidoreductase inhibition in a rat model of mesenteric
ischemia- reperfusion. Free Radic Biol Med 120: 160-169.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Our research laboratories are equipped with instruments
to identify macro- and microcirculatory changes
(hemodynamic computerized data-acquisition and
analysis systems, laser-Doppler flowmetry, fluorescencebased intravital microscopy, orthogonal polarisation
spectral imaging). Fluorescence confocal laser scanning
endomicroscopy technique offers the possibility of
acquiring precise in vivo data for histological analysis. A
high resolution respirometer is available for examination
of mitochondrial function (activities of the components
of electron transport chain) and additional laboratory
facilities (ELISA) to study inflammatory biomarkers. Animal
house and fully-equipped operating theatres are available
for surgical intervention of small (rats) and larger animals
(minipigs).

Érces, D., Nógrády, M., Varga, G., Szűcs, S., Mészáros, A.T.,
Fischer-Szatmári, T., Cao, C., Okada, N., Okada, H., Boros, M.,
Kaszaki, J. (2016) Complement C5a inhibition improves late
hemodynamic and inflammatory changes in a rat model of
nonocclusive mesenteric ischemia. Surgery 159: 960-971.
Érces, D., Nógrády, M., Nagy, E., Varga, G., Vass, A., Süveges,
G., Imai, M., Okada, N., Okada, H., Boros, M., Kaszaki, J.
(2013) Complement c5a antagonist treatment improves
the acute circulatory and inflammatory consequences of
experimental cardiac tamponade. Crit Care Med 41: 344351.
Boros, M., Ghyczy, M., Érces, D., Varga, G., Tőkés, T., Kupai, K.,
Torday, Cs., Kaszaki, J. (2012) The anti-inflammatory effects
of methane. Crit Care Med 40: 1269-1278.
Kaszaki, J., Érces, D., Varga, G., Szabó, A., Vécsei, L., Boros, M.
(2012) Kynurenines and intestinal neurotransmission – the
role of N-methyl-D-aspartate receptors. J Neural Transm
119: 211-223.
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Trillions of bacteria, fungi and viruses colonize the skin
surface, collectively comprising the skin microbiome.
There is a continous interaction in between the microbas
and the different cells in the skin. Recent data suggest,
that the skin commensal bacteria play an important role
in providing a protection against more harmful bacteria,
and in the regulation of skin immune system. Commensal
bacteria can activate the different cells in the skin to
produce inflammatory mediators. However, it is not known,
how the skin cells can differentiate in between commensal
and pathogenic bacterias? How do we tolerate the great
number of bacteria without inducing inflammation in the
skin? In special circumstances, the commensal flora has
been suggested to play a role in the induction or in the
maintenace of chronic inflammatory skin diseases, such as
acne, rosacea or psoriasis. Important member of the skin’s
commensal flora is the bacterium called Propionibacterium
acnes (P. acnes). Even though it resides in the pilosebaceous
unit of the skin, under certain circumstances it may also play
an important role in the pathogenesis of acne, the most
common inflammatory skin disease. We investigate how
and when this commensal microbe turns pathogenic and
how this bacterium influences the skin immune system.

Buzas, K., Marton, A., Vizler, C., Gyukity-Sebestyen, E.,
Harmati, M., Nagy, K., Zvara, A., Katona, R.L., Tubak, V.,
Endresz, V., Németh, I., Olah, J., Vigh, L., Biro, T., Kemeny,
L. (2016) Bacterial sepsis increases survival in metastatic
melanoma: Chlamydophila pneumoniae induces macrophage polarization and tumor regression. J Invest Dermatol
136: 862-865.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Various cell separation techniques, cell culturing methods,
flow cytometry, immune-staining techniques of tissues
and cells, protein, mRNS detection, cell cycle analysis, cell
proliferation measurements.
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Tax, G., Urbán, E., Palotás, Zs., Kemény, L., Szabó, K. (2016)
Propionic acid produced by Propionibacterium acnes
strains contribute to their pathogenicity. Acta Derm
Venereol 93: 43-49.
Manczinger, M., Kemény, L. (2013) Novel factors in the
pathogenesis of psoriasis and potential drug candidates are
found with systems biology approach. Plos One 8: e80751.
Szabó, K., Kemény, L. (2011) Studying the genetic predisposing factors in the pathogenesis of acne vulgaris.
Human Immunol 72: 766–773.
Kinyó, A., Kiss-László, Z., Hambalkó, S., Bebes, A., Kiss,
M., Széll, M., Bata-Csörgő, Z., Nagy, F., Kemény, L. (2010)
COP1 contributes to UVB-induced signaling in human
keratinocytes. J Invest Dermatol 130: 541–545.
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One of the best method to acquire data about brain structure and function is magnetic resonance imaging (MRI).
The structure can be measured at different levels: the volume of the brain, gray and white matter and the subcortical structures can be estimated from structural scans, and
microscopic information about the tissue integration can
be gathered from diffusion weighted MRI images.
Brain regions activating during certain tasks can be
identified with MR sequences sensitive for the blood oxygen
content. And the very same functional MRI acquisition can
be utilised to detect the resting activity fluctuations in the
brain. The synchronous activity fluctuations of remote brain
regions identifies functional networks. The time-dependent
changes of these connections mark out brain states.
In our research group we investigate the alterations of brain
structure and function in various neurological disorders.
Headache disorders: Our studies pointed out that the
pathomechanism in migraineurs experiencing aura
symptoms before the headache is very different from those
patients who has no aura symptom. The microstructure
of the white matter shows marked differences in the two
subtype of the disease that is correlated with the resting
activity fluctuation of the white matter.
Multiple sclerosis: We showed that the disintegration of
the periventricular white matter has a close relationship
with the cortical atrophy. Our results called attention to the
fact that various forms of clinical disability and cognitive
disfunction is defined by different set of MRI measured
parameters.
Stroke: Our investigations showed that the resting activity
fluctuation of the hypoperfused brain is delayed as
compared to the homologous contralateral normal side.
Furthermore we showed that the functional hyperaemia
is delayed in stroke patients. Our newest results indicated
that the functional connectivity of the contralesional motor
cortex is altered that is a function of functional recovery.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Theory of the MRI measurements. Human neurophysiological
techniques: EEG, evoked potentials, transcranial magnetic
and direct current stimulations.

Structural MRI investigations: Brain volumetry, processing
of diffusion tensor images, tractography.
Functional MRI investigations: Detection of task-related
brain activation patterns, evaluation of resting state fMRI
data, independent component analysis, dynamic functional
connectivity
Basic programming skills: Matlab, Python, bash
Statistical approaches: conventional modell based
approaches, permutation, bootsrapping
Neurological examination of patients. Neuroradiological
evaluation of MRI images.

SELECTED PUBLICATIONS
Faragó, P., Tóth, E., Kocsis, K., Kincses, B, Veréb, D., Király, A.,
Bozsik, B., Tajti, J., Párdutz, Á., Szok, D., Vécsei, L., Szabó, N.,
Kincses, ZT. (2019) Altered Resting State Functional Activity
and Microstructure of the White Matter in Migraine With
Aura. Front Neurol. 10:1039.
Kincses, B., Hérák, BJ., Szabó, N., Bozsik, B., Faragó, P.,
Király, A., Veréb, D., Tóth, E., Kocsis, K., Bencsik, K., Vécsei,
L., Kincses, ZT. (2019) Gray Matter Atrophy to Explain
Subclinical Oculomotor Deficit in Multiple Sclerosis. Front
Neurol. 10:589.
Kocsis, K., Csete, G., Erdei, Z., Király, A., Szabó, N., Vécsei,
L., Kincses, ZT. (2019) Lateralisation of the white matter
microstructure associated with the hemispheric spatial
attention dominance. PLoS One.14(4):e0216032.
Tóth, E., Faragó, P., Király, A., Szabó, N., Veréb, D., Kocsis,
K., Kincses, B., Sandi, D., Bencsik, K., Vécsei, L., Kincses,
ZT. (2019) The Contribution of Various MRI Parameters to
Clinical and Cognitive Disability in Multiple Sclerosis. Front
Neurol. 9:1172.
Veréb, D., Szabó, N., Tuka, B., Tajti, J., Király, A., Faragó, P.,
Kocsis, K., Tóth, E., Kincses, B., Bagoly, T., Helyes, Z., Vécsei,
L., Kincses, ZT. (2018) Correlation of neurochemical and
imaging markers in migraine: PACAP38 and DTI measures.
Neurology. 91(12):e1166-e1174.
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The human body is a complex ecosystems consisting of the
host and its associated microbiota made up of hundreds
of beneficial commensal and disease causing pathogenic
and opportunistic pathogenic bacterial species. As modern
human lifestyles keep changing the ecological environment
of the human microbiota at an unprecedented pace,
these bacteria respond to these changes with continuous
adaptation. A well known consequence of this process is
the global antibiotic resistance crisis which is responsible
for over 700,000 deaths annually, primarily driven by
the emergence of multi-drug resistant opportunistic
pathogenic bacteria. In our laboratory, we develop novel
technologies in the field of synthetic biology, genomics
and genome engineering for two complementary goals.
First, to understand the evolutionary dynamics of antibiotic
resistance development, and second, to develop novel
therapeutic approaches designed to selectively target
multi-drug resistant pathogenic bacteria. Beyond asking
fundamental scientific questions, we are interested in the
utilisation and commercialisation of our inventions.

Kintses, B., Kumar, P., Jangir, PK,, Fekete, G., Számel, M.,
Méhi, O., Spohn, R., Daruka, L,, Martins, A., Hosseinnia, A.,
Gagarinova, A., Kim, S., Phanse, S., Csörgö, B., Györkei, A.,
Ari, E., Lázár, V., Faragó, A., Bodai, L., Nagy, I., Babu, M., Pál,
C., Papp, B. (2019) Chemical-genetic profiling reveals crossresistance and collateral sensitivity between antimicrobial
peptides. Preprint 2019/1/1 bioRxiv, pages: 542548, Cold
Spring Harbor Laboratory

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Functional genomics and functional metagenomics,
bacterial genome engineering, phage biology and phage
engineering, directed evolution, molecular biology and
DNA cloning techniques, classic and state-of-the-art
microbiology techniques, working with biology safety level
2 pathogenic bacteria, 16S rRNA sequencing of the gut
microbiome, next-generation sequencing techniques, data
analysis and bioinformatics in R.
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Kintses, B., Méhi, O., Ari, E., Számel, M., Györkei, Á., Jangir,
PK., Nagy, I., Pál, F., Fekete, G., Tengölics, R., Nyerges, Á., Likó,
I., Bálint, A., Molnár, T., Bálint, B., Vásárhelyi, BM., Bustamante,
M., Papp, B., Pál, C. (2019) Phylogenetic barriers to horizontal
transfer of antimicrobial peptide resistance genes in the
human gut microbiota. Nature Microbiology 2018 Dec 17.
doi: 10.1038/s41564-018-0313-5.v
Nyerges, Á., Csörgő, B., Draskovits, G., Kintses, B., Szili, P.,
Ferenc, G., Révész, T., Ari, E., Nagy, I., Bálint, B., Vásárhelyi,
BM., Bihari, P., Számel, M., Balogh, D., Papp, H., Kalapis,
D., Papp, B., Pál, C. (2018) Directed evolution of multiple
genomic loci allows the prediction of antibiotic resistance.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jun 19;115(25):E5726-E5735.
Colin, PY., Kintses, B., Gielen, F., Miton, C., Fischer, G.,
Mahomed, M., Hyvonen, M., Morgavi, DP., Janssen, DB.,
Hollfelder, F. (2015) Ultrahigh-throughput Discovery
of Promiscuous Enzymes by Picodroplet Functional
Metagenomics. Nature Communications, 2015, Dec 7,
6:10008
Notebaart, RA., Szappanos, B., Kintses, B.* , Pál, F., Györkei, Á.,
Bogos, B., Lázár, V., Spohn, R., Csörgő, B., Wagner, A., Ruppin,
E., Pál, C., Papp, B. (2014) Network-level architecture and the
evolutionary potential of underground metabolism. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014, 111(32):11762-7
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The general strategy to treat cancer relies largely on
traditional chemotherapy using small molecular drugs.
Although conventional chemotherapy has a decent
success rate it frequently causes severe side effects and can
even result in the evolution of multidrug resistant cancer
phenotypes. Nanoparticle based treatment of solid tumors
is regarded as a novel, attractive strategy to improve cancer
therapy, since approximately 10-200 nm sized materials are
selectively accumulated in tumor tissues due to the passive
targeting effect, where many of them, especially metallic
particles can exert direct anti-cancer activity. Owing to
their large surface area nanomaterials can also serve as
controllable delivery platforms of various cytotoxic drugs
for active tumor targeting. Our research group investigates
the cellular and molecular events behind the anti-cancer
activity of different types of metal nanoparticles in in vitro
and in vivo animal model systems.

RGopisetty, M.K., Kovács, D., Igaz, N., Rónavári, A., Bélteky,
P., Rázga, Z., Venglovecz, V., Csoboz, B., Boros, I.M., Kónya,
Z., Kiricsi, M. (2019) Endoplasmic reticulum stress: major
player in size-dependent inhibition of P - glycoprotein by
silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer
cells. J Nanobiotechnol 17: 9.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Standard cell and tissue culture techniques, in vitro model
systems, co-cultures, testing drugs and nanomaterials,
toxicity screens, cell migration and invasion assays,
biochemical and molecular biology methods, ELISA,
Western blot analysis, RT-qPCR, next generation sequencing,
fluorescent and confocal microscopy, histological analysis,
immunocytochemistry, reporter systems, gene silencing.

Huliák, I., Bodai, L., Czepán, M., Kovács, D., Szabó, A.,
Tiszlavicz, L., Lázár, G., Rakonczay, Z. Jr, Hegyi, P., Boros, I.M.,
Kiricsi, M. (2019) Genetic, epigenetic and transcriptional
comparison of esophagus tumor-associated and adjacent
normal myofibroblasts. Oncology Rep 41(2): 839-852.
Igaz, N., Kovács, D., Rázga, Z., Kónya, Z., Boros, I.M., Kiricsi,
M. (2016) Modulating chromatin structure and DNA
accessibility by deacetylase inhibition enhances the anticancer activity of silver nanoparticles. Colloids Surf B
Biointerfaces 146: 670-7.
Kovács, D., Igaz, N., Keskeny, C., Bélteky, P., Tóth, T., Gáspár,
R., Madarász, D., Rázga, Z., Kónya, Z., Boros, I.M., Kiricsi, M.
(2016) Silver nanoparticles defeat p53-positive and p53negative osteosarcoma cells by triggering mitochondrial
stress and apoptosis. Sci Rep 6: 27902.
Kovács, D., Szőke, K., Igaz, N., Spengler, G., Molnár, J., Tóth,
T., Madarász, D., Rázga, Z., Kónya, Z., Boros, I.M., Kiricsi,
M. (2016) Silver nanoparticles modulate ABC transporter
activity and enhance chemotherapy in multidrug resistant
cancer. Nanomedicine 12(3): 601-10.
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The central nervous system is one of the most complex
and meantime the most sensitive part of our organism.
For its proper function the central nervous system needs
a steady state environment which is largely provided by
the neurovascular unit. In this respect changes in functions
of the neurovascular unit have important consequences
in causing or aggravating a large number of neurological
diseases. The main goal of our research is to understand
the molecular mechanisms underlying the function of the
neurovascular unit under physiological and pathological
conditions. For this purpose, we use different in vitro models
and in vivo two-photon microscopy. On the one side, we
investigate the role of neurovascular unit in the formation
of brain metastases and the mechanisms of migration of
tumour cells into the brain. On the other hand, we investigate
how cellular components of the neurovascular unit (brain
endothelial cells, pericytes, astrocytes) communicate with
each other in neurological disorders associated with aging
and with inflammatory processes.

Haskó, J., Fazakas, C., Molnár, K., Mészáros, Á., Patai, R.,
Szabó, G., Erdélyi, F., Nyúl-Tóth, Á., Győri, F., Kozma, M.,
Farkas, A.E., Krizbai, I.A.*, Wilhelm, I.*. (2019) Response of
the neurovascular unit to brain metastatic breast cancer
cells. Acta Neuropathol Commun. 7: 133. *levelező szerzők

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Isolation of different cell types from mammalian brain, cell
culture, in vitro model systems including disease models,
barrier permeability studies, biochemical and molecular
biology methods, ELISA, fluorescence and confocal
microscopy, in vivo two-photon and superresolution (STED)
microscopy.
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Wilhelm, I., Fazakas, C., Molnár, K., Végh, A.G., Haskó, J.,
Krizbai, I.A. (2018) Foe or friend? Janus- faces of the
neurovascular unit in the formation of brain metastases. J
Cereb Blood Flow Metab 38: 563-587.
Nyúl-Tóth, Á., Kozma, M., Nagyőszi, P., Nagy, K., Fazakas, C.,
Haskó, J., Molnár, K., Farkas, A.E., Végh, A.G., Váró, G., Galajda,
P., Wilhelm, I., Krizbai, I.A. (2017) Expression of pattern
recognition receptors and activation of the non-canonical
inflammasome pathway in brain pericytes. Brain Behav
Immun 64: 220-231.
Nyúl-Tóth, Á., Suciu, M., Molnár, J., Fazakas, C., Haskó, J.,
Herman, H., Farkas, A.E., Kaszaki, J., Hermenean, A., Wilhelm,
I., Krizbai, I.A. (2016) Differences in the molecular structure
of the blood-brain barrier in the cerebral cortex and white
matter: an in silico, in vitro and ex vivo study. Am J Physiol
Heart Circ Physiol 310: H1702-14.
Nagyőszi, P., Nyúl-Tóth, Á., Fazakas, C., Wilhelm, I., Kozma, M.,
Molnár J., Haskó, J., Krizbai, I.A. (2015) Regulation of NODlike receptors and inflammasome activation in cerebral
endothelial cells. J Neurochem 135: 551-64.

TAMÁS MARTINEK

Department of Pharmaceutical Analysis
University of Szeged
Address: Somogyi u. 4., H-6725 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

The aim of our research group is to create new
macromolecules from unnatural building blocks
(foldamers), of which 3D structure can be predicted and
programmed. Manipulating protein-protein, proteinmembrane and protein-carbohydrate interactions by these
chemically well defined substances is a great challenge
and holds promise. While small molecule drugs can not
effectively decouple macromolecule interactions in general
because of their geometry, the right sized and often used
antibodies have many disadvantages. We utilize foldamers
as artifical self-organizing protein mimetics to modulate
protein interactions, to develop diagnostic tools and novel
antibacterial materials.

Bartus, E., Hegedüs, Z., Wéber, E., Csipak, B., Szakonyi, G.,
Martinek, T.A. (2017) De Novo Modular Development
of a Foldameric Protein-Protein Interaction Inhibitor
for Separate Hot Spots: A Dynamic Covalent Assembly
Approach. Chemistryopen 6: 2 pp. 236-241.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Foldamers are synthetised chemically by using automated
methods and the desing heavily relies on computer
modelling. Their structure is analyzed by HPLC-MS. To
analyze protein-ligand interactions, NMR spectrometry
is deployed with a special emphasis on protein NMR
methods including 3D structure refinement and the
analysis of protein dynamics. Proteins are produced via
bacterial expression systems. We analyze protein – ligand
interactions with the help of isothermal titration calorimetry
and various fluorescent techniques. Biological activity of
the compounds are tested in cell-based assays.

Hegedus, Z., Makra, I., Imre, N., Hetényi, A., Mándity ,I.M.,
Monostori, É., Martinek, T.A. (2016) Foldameric probes
for membrane interactions by induced β-sheet folding.
Chemical Communications 52: p. 1819. IF: 6.834
Olajos, G., Hetényi, A., Wéber, E., Németh, L.J., Szakonyi, Z.,
Fülöp, F., Martinek, T.A. (2015) Induced Folding of ProteinSized Foldameric β-Sandwich Models with Core β-Amino
Acid Residues. Chemistry-A European Journal 21:(16) pp.
6173-6180. IF: 5.731
Hegedus, Z., Weber, E., Kriston-Pal, E., Makra, I., Czibula, A.,
Monostori, E., Martinek, T.A. (2013) Foldameric alpha/betaPeptide Analogs of the beta-Sheet-Forming Antiangiogenic
Anginex: Structure and Bioactivity. Journal of the American
Chemical Society, 135 (44): 16578-16584., IF: 10.677
Berlicki, Ł., Pilsl, L., Wéber, E., Mándity, I.M., Cabrele,
C., Martinek, T.A., Fülöp, F., Reiser, O. (2012) Unique
α,β- and α,α,β,β-peptide foldamers based on cis-βaminocyclopentanecarboxylic acid. Angewandte Chemie
International Edition, 51 (9): 2208-2212., IF: 13.734
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Cancer is the leading cause of death in the developed world.
According to estimates from the International Agency for
Research on Cancer, there were 8.2 million cancer deaths in
2012 worldwide.
Cancer research began as early as at the end of the
19th century, indicating the social efforts to control this
devastating disease. In recent years, the tremendous
advances reached in molecular biology and genomics
has given further impetus to the development of this
field. Among other things, the recently developed highthroughput sequencing technology platforms have
generated massive amounts of genetic variation data
from a huge number of cancer samples. The collected data
support the concept that cancer is a disease of our genome,
because in the majority of tumors tens or even hundreds
of thousands of mutations have been detected. These data
also show that the spontaneous mutation rate observed in
normal cells is not suﬃcient to account for the high number
of mutations found in cancers. The key feature of cancer
cells, allowing them to rapidly evolve more and more new
mutations, is the instability of their genetic material.
The long-term objective of our laboratory is to explore
genetic alterations fuelling malignant transformation by
undermining the stability of the genome.

Katter, K., Geurts, A.M., Hoffmann, O., Mátés, L., Landa, V.,
Hiripi, L., Moreno, C., Lazar, J., Bashir, S., Zideke, V., Popova, E.,
Jerchowc, B., Beckerc, K., Devarajc, A., Walterj, I., Grzybowksib,
M., Corbettb, M., Filhol, A.R., Hodgesb, M.R., Baderc, M., Ivics,
Z., Jacob, H.J., Pravenec, M., Bősze, Z., Rülicke, T., Izsvák, Z.
(2013) Transposon-mediated Transgenesis, Transgenic
Rescue, and Tissue-specific Gene Expression in Rodents and
Rabbit. FASEB J 27: 930-941.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Mátés, L., Izsvak, Z., Ivics, Z. (2007) Technology transfer
from worms and flies to vertebrates: transposition-based
genome manipulations and their future perspectives.
Genome Biol 8 Suppl 1: S1.

Basic molecular biological methods, involving isolation
manipulation and analysis of DNA, RNA and proteins,
standard mammalian tissue culture techniques, basic
mouse colony management techniques, gene knockout
and gene knockdown techniques, advanced gene delivery
methods used in tissue culture and in animal models.
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Xue, X., Huang, X., Nodland, S.E., Mátés, L., Ma, L., Izsvak,
Z., Ivics, Z., LeBien, T.W., McIvor, R.S., Wagner, J.E., Zhou, X.
(2009) Stable gene transfer and expression in cord bloodderived CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells by
a hyperactive Sleeping Beauty transposon system. Blood
114: 1319-1330.
Mátés, L., Chuah, M.K., Belay, E., Jerchow, B., Manoj, N.,
Acosta-Sanchez, A., Grzela, D.P., Schmitt, A., Becker, K., Matrai,
J., Ma, L., Samara-Kuko, E., Gysemans, C., Pryputniewicz, D.,
Miskey, C., Fletcher, B., VandenDriessche, T., Ivics, Z., Izsvak, Z.
(2009) Molecular evolution of a novel hyperactive Sleeping
Beauty transposase enables robust stable gene transfer in
vertebrates. Nature Genet 41: 753-761.
Ivics, Z., Li, M.A., Mátés, L., Boeke, J.D., Nagy, A., Bradley,
A., and Izsvak, Z. (2009) Transposon-mediated genome
manipulation in vertebrates. Nat Methods 6: 415-422.
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Coordinated regulation of the actin and microtubule
cytoskeleton is known to play a pivotal role in the growth
and proper navigation of neuronal axons and dendrites
that are necessary to the formation of a functional nervous
system. One of our major scientific interests is to gain a
better understanding of the molecular mechanisms of
axonal growth and guidance by uncovering the role of the
growth cone cytoskeleton regulatory proteins. In addition,
we are interested in the mechanisms of myofibrillogenesis.
Myofibrils are composed of repeated sarcomeres that are
extremely highly ordered macromolecular assemblies
where structural organization is intimately linked to their
functionality as contractile units. Recently, we developed
a powerful nanoscopic approach that allowed us to
determine the position of 27 muscle proteins with a quasimolecular localization precision, and by means of template
based protein structure modelling, we assembled a refined
I-band and H-zone model with an unparalleled scope and
resolution. We aim to combine this method with genetic
approaches to investigate the molecular mechanisms of
sarcomere assembly during muscle development.
Our studies are of potential biomedical relevance as they
may help to develop more eﬃcient neuronal regeneration
methods, and to understand sarcomere assembly and
function in healthy and disease conditions.

Szikora, S., Gajdos, T., Novák, T., Farkas, D., Földi, I., Lenart,
P., Erdélyi, M., Mihály, J. (2020) Nanoscopy reveals the
layered organization of the sarcomeric H-zone and I-band
complexes. J Cell Biol. 219(1): e201907026
Szikora, S., Földi, I., Tóth, K., Migh, E., Vig, A., Bugyi, B., Maléth,
J., Hegyi, P., Kaltenecker, P., Sanchez-Soriano, N., Mihály, J.
(2017) The formin DAAM is required for coordination of the
actin and microtubule cytoskeleton in axonal growth cones.
J Cell Sci. 130(15): 2506-2519.
Nelson, KS., Khan, Z., Molnár, I., Mihály, J., Kaschube, M.,
Beitel, GJ. (2012) Drosophila Src regulates anisotropic apical
surface growth to control epithelial tube size. Nat Cell Biol
14: 518-525.
Matusek, T., Gombos, R., Szécsényi, A., Sánchez-Soriano, N.,
Czibula, A., Pataki, C., Gedai, A., Prokop, A., Raskó, I., Mihály,
J. (2008). Formin proteins of the DAAM subfamily play a role
during axon growth. J. Neurosci 28: 13310-13319.
Boutros, M., Mihaly, J., Bouwmeester, T., Mlodzik, M. (2000)
Signaling specificity by Frizzled receptors in Drosophila.
Science 288: 1825-1828.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Classical
and
molecular
Drosophila
genetics,
molecular biology, cell biology, cytoskeleton analysis,
immunohistochemistry, the basic methods of biochemistry,
confocal and super-resolution microscopy, behavioral tests,
live imaging, digital image analysis.
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We focus on bacterial pathogens and the problem of
antibiotic resistance. We found that multidrug resistance
mutations in bacteria simultaneously enhance sensitivity
to other unrelated antibiotics (collateral sensitivity). This
finding has led to the design of new antibiotic cocktails.
Using bacterial genome engineering, we aim to develop
novel resistance-free antibiotics. Finally, we study the
evolution of adaptive immune system in response to
pathogens and cancer.
More details: http://www.brc.hu/sysbiol

Kintses, B., Méhi, O., Ari, E., Számel, M., Györkei, Á., Jangir,
PK., Nagy, I., Pál, F., Fekete, G., Tengölics, R., Nyerges, Á., Likó,
I., Bálint, A., Molnár, T., Bálint, B., Vásárhelyi, BM., Bustamante,
M., Papp, B., Pal, C. (2019) Phylogenetic barriers to horizontal
transfer of antimicrobial peptide resistance genes in the
human gut microbiota. Nature Microbiology 4: 447–458.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Bacterial genome engineering, laboratory evolution,
systems biology, bioinformatics.

Lázár, V., Martins, A., Spohn, R., Daruka, L., Grézal, G., Fekete,
G., Számel, M., Jangir, P.K., Kintses, B., Csörgő, B., Nyerges, Á,
Györkei, Á., Kincses, A., Dér, A., Walter ,F.R., Deli , M.A., Urbán,
E., Hegedűs, Z., Olajos G., Méhi, O., Bálint, B., Nagy, I., Martinek,
T. A., Papp B., Pal C. (2018) Antibiotic-resistant bacteria show
widespread collateral sensitivity to antimicrobial peptides.
Nature Microbiology 3: 718–731.
Pal, C., Papp, B., Pósfai, G (2014) The dawn of evolutionary
genome engineering. Nature Reviews Genetics 15: 504512.
Pal, C., Macia, M., Oliver, A., Schacher, I., Buckling, A. (2007)
Coevolution with viruses drives the evolution of bacterial
mutation rates. Nature 450: 1079-81
Pal, C., Papp, B., Lercher, MJ., Csermely, P., Oliver, SG.,
Laurence, D. Hurst. (2006) Chance and necessity in the
evolution of minimal metabolic networks. Nature 440: 667670.
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Metabolism is central to life as it provides the building
blocks and energy for all biological processes. While its
fundamental tasks are highly conserved across all life
forms, there are substantial differences in the details of how
metabolism works across species and individuals. Humans
are no exception. Any two of us show large metabolic
differences and many diseases are known to involve changes
in metabolism. However, not all metabolic differences are
harmful and identifying those that impact human health
is of paramount importance for medicine. Our laboratory
uses computational approaches to study the variation of
metabolism both within human populations and between
different species. Our goal is to uncover the signatures of
natural selection acting on human metabolism and thereby
increase our understanding of healthy and diseased states.
For more details, see www.brc.hu/sysbiol/.

Zampieri, M.*, Szappanos, B.*, Buchieri, M.V., Trauner, A.,
Piazza, I., Picotti, P., Gagneux, S., Borrell, S., Gicquel, B., Lelievre,
J., Papp, B., Sauer, U. (2018) High-throughput metabolomic
analysis predicts mode of action of uncharacterized
antimicrobial compounds. Science Translational Medicine
10: eaal3973.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Basic bioinformatics and chemoinformatics methods,
phylogenetics and comparative genomics methods,
computational metabolomics, experimental metabolomics,
R statistical programming language, Matlab programming
language, Perl programming language, statistical methods,
machine learning.

Notebaart, R.A., Szappanos, B., Kintses, B., Pál, F., Györkei, A.,
Bogos, B., Lázár, V., Spohn, R., Csörgő, B., Wagner, A., Ruppin,
E., Pál, C., Papp, B. (2014) Network-level architecture and the
evolutionary potential of underground metabolism. Proc
Natl Acad Sci U S A. 111: 11762-11767.
Szappanos, B., Kovács, K., Szamecz, B., Honti, F., Costanzo,
F., Baryshnikova, A., Gelius-Dietrich, G., Lercher, M.J., Jelasity,
M., Myers, C.L., Andrews, B.J., Boone, C., Oliver, S.G., Pál, C.,
Papp, B. (2011) An integrated approach to characterize
genetic interaction networks in yeast metabolism. Nature
Genetics 43: 656-62.
Papp, B., Pál, C., Hurst, L.D. (2004) Metabolic network analysis
of the causes and evolution of enzyme dispensability in
yeast. Nature 429: 661-4.
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RESEARCH AREA
The cardiopulmonary research laboratory performs
scientific activities in various fields of cardiopulmonary
physiology and pathophysiology by using translational
animal models of lung diseases and performing
assessments in clinical environment. A research area
is focusing on the involvement of the pulmonary
hemodynamics and lung vasculature in various respiratory
diseases. We clarify the mechanisms responsible for the
lung function deteriorations with a particular focus on the
cardiopulmonary interactions. Further research focuses
on the characterization of the pulmonary consequences
of general anesthesia in various animal models and in
clinical environment. Improvement of patient monitoring
is essential for the optimization of patient management
in anesthesia and intensive care settings. Analyses of the
expired gases has great importance in respiratory patient
monitoring. Thus we analyze the within-breath dynamics
of CO2 exhalation by using capnography to gain insights
into the ventilation-perfusion matching. Further research
focuses on the pulmonary manifestations of type-2 diabetes
mellitus (T2DM) that presents major public health concerns.
We characterize the changes in airway function and clarify
the deteriorations in the viscoelastic properties of the
pulmonary parenchyma, which may be a consequence
of lung volume loss, interstitial edema, proliferation, and
the effect of advanced glycation endproducts and their
interaction with receptors.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
• Measurement methodologies for the assessment of lung
mechanics in animal models and in clinical environment
involving spontaneously breathing subjects and
anaesthetized mechanically ventilated patients.
• Techniques for circulatory and respiratory monitoring.
• Models of airway hyperresponsiveness.
• Inhalation of airborne nanoparticles: exposition and
measurement methods.
• Analyses of expired gases, evaluation of the dynamics of
expired CO2 concentration with capnography, oxygraphy.
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• Assessment of pulmonary consequences of diabetes
mellitus in animal models and patients.
• Near infrared spectroscopy for the assessment of cerebral
tissue oxygen saturation.
• Assessment of perioperative hemostasis.

SELECTED PUBLICATIONS
Fodor, G.H., Bayat, S., Babik, B., Habre, W., Petak, F. (2018)
Reversing Cholinergic Bronchoconstriction by Common
Inotropic Agents: A Randomized Experimental Trial on
Isolated Perfused Rat Lungs. Anesth Analg doi: 10.1213/
ANE.0000000000003502. [Epub ahead of print]
Babik, B., Balogh, A.L., Sudy, R., Ivankovitsne-Kiss, O.,
Fodor, G.H., Petak, F. (2017) Levosimendan prevents
bronchoconstriction and adverse respiratory tissue
mechanical changes in rabbits. Am J Physiol Lung Cell Mol
Physiol. 313(5): L950-L956.
Petak, F., Fodor, G.H., Babik, B., Habre, W. (2016) Airway
mechanics and lung tissue viscoelasticity: effects of altered
blood hematocrit in the pulmonary circulation. J Appl
Physiol 121(1): 261-7.
Filep, Á., Fodor, G.H., Kun-Szabó, F., Tiszlavicz, L., Rázga, Z.,
Bozsó, G., Bozóki, Z., Szabó, G., Petak, F. (2016) Exposure to
urban PM1 in rats: development of bronchial inflammation
and airway hyperresponsiveness. Respir Res. 10;17: 26.
Fodor, G.H., Babik, B., Czövek, D., Doras, C., Balogh, Á.L.,
Bayat, S., Habre, W., Petak, F. (2016) Fluid replacement
and respiratory function: comparison of whole blood with
colloid and crystalloid: A randomised animal study. Eur J
Anaesthesiol. 33(1): 34-41
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The saying originating from the US at the beginning of the
previous century “A picture is worth a thousand words” is
particularly adequate for the description of the complexity
of the brain. A new discipline, called geometrical statistics,
is used now by micro-anatomical photography to derive
unbiased data characterizing the number, size, specified
surface portions, etc. of nerve cells by using tiny samples
from an enormously high population (≈ 200 billion) of
neurons constituting the brain.
The results of such investigations either may contribute
to the interpretation of the industrial amount of data
coming from (sometimes) automated molecular biology
instruments, or may substitute those, when variations of
biological functions should be attributed to distributional
instead of quantitative changes in e.g. gene expression. The
development of biological micro-structural investigations
is undoubtedly motivated by a typical human desire
expressed by “seeing is believing”. This is most obvious in
the regular need of seeking the structural correlates of
the results obtained by another cutting edge technology,
electrophysiology.
Our micro-anatomical research is aimed to derive
quantitative data characterizing nerve cells in healthy
conditions, during disease and ageing, which are also
suitable to measure the effect of treatments aimed to halt
or reverse disease progression.

Patai, R., Nógrádi, B., Obál, I., Engelhardt, J.I., Siklós, L. (2017)
Calcium in the pathomechanism of amyotrophic lateral
sclerosis – taking center stage? Biochem Biophys Res
Comm 483: 1031-1039.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Adalbert, R., Morreale, G., Paizs, M., Conforti L., Walker, S.A.,
Roderick, H.L., Bootman, M.D., Siklós, L., Coleman, M.P.
(2012) Intra-axonal calcium changes after axotomy in wildtype and slow Wallerian degeneration axons. Neuroscience
225: 44-54.
Paizs, M., Tortarolo, M., Bendotti, C., Siklós, L. (2011)
Talampanel reduces the level of motoneuronal calcium
in transgenic mutant SOD1 mice only if applied
presymptomatically. Amyotroph Lateral Scler 12: 340-344.
Paizs, M., Engelhardt, J.I., Katarova, Z., Siklós, L. (2010)
Hypoglossal motor neurons display reduced calcium
increase after axotomy in mice with upregulated
parvalbumin. Comp Neurol 518: 1946-1961.
Paizs, M., Engelhardt, J.I., Siklós, L. (2009) Quantitative
assessment of relative changes of immunohistochemical
staining by light microscopy in specified anatomical
regions. Microscopy (Oxford) 234:103-112.
Beers, D.R., Henkel, J.S., Xiao, Q., Zhao, W., Wang, J., Yen,
A.A., Siklós, L., McKercher, S.R., Appel, S.H. (2006) Wild
type microglia extend survival in PU.1 knockout mice with
familial amyotrophic lateral sclerosis. Proc Natl Acad Sci
USA 103: 16021-16026.

Basic methods in structural investigations (light, fluorescent,
and electron microscopic techniques), sample preparation
methods for biological structural research, labeling
techniques for molecular imaging, statistical basis of
sampling for unbiased quantitative microscopy, derivation
of biological relevant three-dimensional parameters from
biological tissue, interactive and automatic computer
assisted image analysis, image analysis programming
languages.

133

MÁRTA SZÉLL

Institute of Medical Genetics and the
Dermatological Research Group
Address: Somogyi B. u. 4., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

The genome programs of the past decades have provided an
enormous amount of information about the human genome
and how this information is translated to the “language
of life”. This knowledge is essential for understanding the
pathogenesis of human diseases at the molecular level and,
in fact, is currently being used to develop novel diagnostics
and therapeutic modalities. Our workgroup identifi es
novel pathogenic mutations that result in rare monogenic
human diseases. By performing functional analyses of these
mutations, we attempt to understand how their mode of
action leads to human disease. In another project, we
investigate the genetics and molecular susceptibility factors
of multifactorial human skin diseases, with a primary focus
on psoriasis. We are also engaged in the investigation of
non-coding RNAs. In particular, we analyze the role of the
PRINS mRNA-like non-coding RNA, which was previously
identifi ed by our workgroup, in cellular stress responses
and in various human diseases. In the last few years our
research group has joined the Hungarian Brain Research
Program (NAP Project) and as the member of the clinical
branch we are engaged in the identification of genetic
factors in neurodegenerative human diseases. This work
has already yielded several new results for the field.

Tripolszki, K., Csányi, B., Nagy, D., Ratti, A., Tiloca, C., Silani, V.,
Kereszty, É., Török, N., Vécsei, L., Engelhardt, J.I., Klivényi, P.(5),
Nagy, N., Széll, M. (2017) Genetic analysis of the SOD1 and
C9ORF72 genes in Hungarian patients with amyotrophic
lateral sclerosis. Neurobiol Aging 53: 195.e1-195.e5

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
After identifying mutations using the polymerase
chain reaction (PCR) and sequencing methods, various
bioinformatics tools are used for sequence analysis. For
our functional analyses, we employ in vitro DNA and
cloning techniques as well as specifi c gene-silencing
methods. Gene and protein expression is assessed using
real-time reverse transcriptase PCR, western blot analysis,
immunohistochemistry and immunocytochemistry. In
the last few years we have introduced next generation
sequencing (NGS) into our laboratory and we apply it
routinly in our research work. Data provided by NGS are
analized by various bioinformatics tools.
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Szell, M., Danis, J., Bata-Csorgo, Z., Kemeny, L. (2016) PRINS,
a primate-specific long non-coding RNA, plays a role in the
keratinocyte stress response and psoriasis pathogenesis.
Pflugers Archiv 468: 935-943.
Szell, M., Bata-Csorgo, Z., Kemeny, L. (2008) The enigmatic
world of mRNA-like ncRNAs: Their role in human evolution
and in human diseases. Semin Cancer Biol 18: 141-148.
Sonkoly, E., Bata-Csorgo, Z., Pivarcsi, A., Polyanka, H.,
Kenderessy, Szabo, A., Molnar, G., Szentpali, K., Bari, L.,
Megyeri, K., Mandi, Y., Dobozy, A., Kemeny, L., Szell, M.
(2005) Identifi cation and characterization of a novel,
psoriasis susceptibility-related noncoding RNA gene, PRINS.
J Biol Chem 280: 24159-24167.
Széll, M., Bata-Csorgo, Z., Koreckm, A., Pivarcsim, A.,
Polyánkam, H., Szeg, C., Gaál, M., Dobozy, A., Kemény, L.
(2004) Proliferating keratinocytes are putative sources
of the psoriasis susceptibility related EDA+ oncofoeltal
fibronectin. J Investigat Dermotol 123: 537-546.
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Our research is characterized by a combination of technically
challenging electrophysiology, molecular biology, imaging
and anatomy in pursuit of the function of cell types and
their synapses in the human and rodent cerebral cortex. We
discovered the cellular source (neurogliaform cells) of slow,
GABAB receptor mediated inhibition in the cerebral cortex.
Subsequently, we discovered the mechanism of this slow
inhibition as single neuron driven nonsynaptic or volume
transmission of the neurotransmitter GABA. In addition,
our experiments assigned a new, excitatory role to axoaxonic cells, which were considered as the most specific
inhibitory neurons of the cortex. Our commitment to
cutting edge methodology recently resulted in recordings
from identified interneurons in completely unaesthetized,
freely behaving rodents and identified the first ripplelike oscillatory events in the neocortex and their cellular
structure. We initiated a research program in 2004 for
multiple patch clamp recordings in slices taken from the
human cerebral cortex leading to the first recordings of
human synaptic interactions and showing the existence of
Hebbian networks in the human cerebral cortex.

Averkin, R., Szemenyei, V., Borde, S., Tamas, G. (2016)
Identified cellular correlates of neocortical ripple and
high-gamma oscillations during spindles of natural sleep.
Neuron 92: 916-92.
Molnar, G., Rozsa, M., Baka, J., Holderith, N., Barzo, P., Nusser,
Z., Tamas, G. (2016) Human pyramidal to interneuron
synapses are mediated by multi-vesicular release and
multiple docked vesicles. eLife: e18167.
Olah, S., Fule, M., Komlosi, G., Varga, C., Baldi, R., Barzo, P.
Tamas, G. (2009) Regulation of cortical microcircuits by
unitary GABA-mediated volume transmission. Nature 461:
1278-81.
Szabadics, J., Varga, C., Molnar, G., Olah, S., Barzo, P., Tamas,
G. (2006) Excitatory effect of GABAergic axo-axonic cells in
cortical microcircuits. Science 311: 233-5.
Tamas, G., Lorincz, A., Simon, A., Szabadics, J. (2003)
Identified sources and targets of slow inhibition in the
neocortex. Science 299: 1902-1905.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
In vivo juxtacellular recordings from neurons of the cerebral
cortex in freely behaving rodents, in vivo patch clamp
electrophysiology, human in vitro brain slice patch clamp
electrophysiology, in vivo and in vitro multiphoton imaging
(acustooptical and resonant scanning), CARS microscopy in
brain slices, transmission electron microscopy, 3D neuron
reconstruction with Neurolucida, single digital PCR, single
and oligocellular next generation sequencing.
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Genome integrity is crucial for all living organisms. If
damaged DNA is not promptly repaired, the mutations
ultimately lead to the development of cancer. Defective
repair can also cause immunodeficiency, neurodegenerative
disorders and premature ageing. The range of DNA lesions
require diverse signaling and repair pathways to shape the
DNA damage response. This involves changes in nuclear
dynamics including alterations in chromatin structure,
nucleocytoplasmic transport and protein activities.
ADP-ribosylation is one of the earliest post-translational
modifications appearing upon DNA damage. Its effects
are numerous. One of its functions is to relax chromatin
at the sites of DNA damage, facilitating the access of DNA
repair processes to the lesions. Our findings indicate that
nuclear dynamics, mRNA metabolism and chromosome
organization strongly depend on nuclear ADP-ribosylation
reactions and their crosstalk with other signaling pathways.
Its deregulation impairs DNA repair and is implicated in
cancer. At the bedside, the inhibition of ADP-ribosylation by
drugs is used to treat cancer with certain gene mutations.
Our research goal is to characterize novel molecular
mechanisms that regulate the DNA damage response,
including nucleocytoplasmic transport, mRNA metabolism
and chromatin architecture. We study novel cancer relevant
mutations that are sensitive to ADP-ribosylation inhibitors,
which could be potentially used to treat tumors carrying
such mutations. Furthermore, we investigate the molecular
basis of a novel DNA damage-induced nuclear export
mechanism that regulates ADP-ribose metabolism.

Smith, R., Sellou, H., Chapuis, C., Huet, S., Timinszky,
G. (2018) CHD3 and CHD4 recruitment and chromatin
remodeling activity at DNA breaks is promoted by early
poly(ADP-ribose)-dependent chromatin relaxation. Nucleic
Acids Research 46: 6087.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Molecular biology techniques for DNA, RNA and protein
production, isolation and measurement, PCR, qPCR,
cloning, sequencing, in vitro mutagenesis, Western blot,
immunohistochemistry, cell culture methods, cell-based
reporter assays to measure DNA repair, ADP-ribosylation,
chromatin structure or protein-protein interaction, confocal
microscopy, live cell imaging of fluorescently tagged
proteins, knocking out or silencing genes in human cells,
CRISPR-based whole genome knockout screening.
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Singh, H.R., Nardozza, A.P., Möller, I.R., Knobloch, G.,
Kistemaker, H.A.V., Hassler, M., Harrer, N., Blessing, C.,
Eustermann, S., Kotthoff, C., Huet, S., Mueller-Planitz, F.,
Filippov, D.V., Timinszky, G., Rand, K.D., Ladurner, A.G. (2017)
A Poly-ADP-Ribose Trigger Releases the Auto-Inhibition of a
Chromatin Remodeling Oncogene. Molecular Cell 68: 860.
Golia, B., Moeller, G.K., Jankevicius, G., Schmidt, A., Hegele,
A., Preißer, J., Tran, M.L., Imhof, A., Timinszky, G. (2017)
ATM induces MacroD2 nuclear export upon DNA damage.
Nucleic Acids Research. 45: 244.
Czarna, A., Berndt, A., Singh, H.R., Grudziecki, A., Ladurner,
A.G., Timinszky, G., Kramer, A., Wolf, E. (2013) Crystal
structures of Drosophila Cryptochrome and mouse.
Cryptochrome1: insights into circadian function. Cell 153:
1394.
Jankevicius, G., Hassler, M., Golia, B., Rybin, V., Zacharias, M.,
Timinszky, G., Ladurner, A.G. (2013) A family of macrodomain
proteins reverses cellular mono-ADP-ribosylation. Nature
Structural & Molecular Biology. 20: 508.
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Sudden cardiac death is among the leading causes of
mortality worldwide. Therefore to better understand the
mechanisms of sudden cardiac death and consequently
to introduce effective preventive measures represent
extremely important issues in the field of public health
care. Sudden cardiac death may occur due to cardiac
ischaemia, adverse reaction following drug treatment
is associated with diseases like heart failure, congenital
diseases or can develop in top athletes due to excessive
exercise and/or doping. These cases can manifest due
to electrophysiological malfunctions of the heart as a
consequence of disturbances in cardiac transmembrane
ion channel function including various types of potassium
channels. Our research team focuses on investigations on
the physiology and pathophysiology of these ion channels
including pharmacological modulation and possible
prevention of cardiac arrhythmias in general, achieving
international attention worldwide.

Jost, N., Virág, L., Comtois, P., Ördög, Ö., Szűts, V., Seprényi,
Gy., Bitay, M., Kohajda, Zs., Koncz, I., Nagy, N., Szél, T., Magyar,
J., Kovács, M., Puskás, LG., Lengyel, Cs., Wettwer, E., Ravens,
U., Nánási, PP., Papp, JGy., Varró, A., Nattel, S. (2013) Ionic
mechanisms limiting cardiac repolarization-reserve in
humans compared to dogs. J Physiol 591: 4189-4206.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Basic cardiac electrophysiological and molecular biological
methods, such as in vivo arrhythmia models, cellular
action potential measurements, patch-clamp techniques,
epifluorescent Ca2+ signal detection, gene transfer, PCR and
Western Blot techniques.

Jost, N., Nagy, N., Corici, C., Kohajda, Zs., Horváth, A., Acsai, K.,
Biliczki, P., Levijoki, J., Pollesello, P., Koskelainen, T., Otsomaa,
L., Tóth, A., Papp, J.Gy., Varró, A., Virág, L. (2013) ORM-10103,
a novel specific inhibitor of the sodium/calcium exchanger,
decreases early and delayed afterdepolarization in the
canine heart. Brit J Pharmacol 170: 768-778.
Nagy, N., Acsai, K., Kormos, A., Sebők, Zs., Farkas, A.S., Jost,
N., Nánási, P.P., Papp, J.Gy., Varró, A., Tóth, A. (2013) [Ca2+]
i-induced augmentation of the inward rectifier potassium
current (IK1) in canine and human ventricular myocardium.
Pflügers Arch Eur J Physiol 465: 1621-35.
Jost, N., Virág, L., Bitay, M., Takács, J., Lengyel, Cs., Biliczki,
P., Nagy, Zs., Bogáts, G., Lathrop, D.A., Papp, J.Gy., Varró, A.
(2005) Restricting excessive cardiac action potential and
QT prolongation: a vital role for IKs in human ventricular
muscle. Circulation 112: 1392-1399.
Varró, A., Baláti, B., Iost, N., Takács, J., Virág, L., Lathrop, D.A.,
Lengyel, C., Tálosi, L., Papp, J.Gy. (2000) The role of IKs in
dog ventricular muscle and Purkinje fibre repolarisation.
J Physiol (London) 523: 67-81.
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Our main research interest is the experimental and clinical
investigation of the pathomechanism and possible
therapeutic targets of neurological diseases. With the aid
of MR imaging and electrophysiological recordings we
search for the characteristic features of multiple sclerosis,
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and given headache
disorders. From cerebrospinal fluid and from blood samples
we determine biomarkers, which could help the diagnosis
confirmation and provide details about the course of the
diseases. In genetic studies, we investigate the genetic
background of multiple sclerosis and Parkinson’s’ disease.
The foundation of these experiments is our Biobank of
human tissue samples, which we collect continuously.
In our animal models we examine the molecular background
of neurological disorders, particularly the protective effects
of kynurenic acid derivatives. The kynurenine system is
our main research target, which is involved in the pathomechanism of numerous neurological disorders due to the
modulatory effects on glutamatergic neurotransmission.
In previous experiments, these molecules were effective
in the experimental models of headache, Huntington’s
disease, epilepsy and stroke. Our aim is to further elucidate
the mechanisms of effect and potential therapeutic value
of this molecules.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
MR imaging and data processing, clinical electrophysiological recordings, transcranial direct/alternating
current stimulation, RNA and DNA isolation, different PCR
and ELISA methods, immunohistochemistry, Western
blotting, behavioral experiments on animals, HPLC.

SELECTED PUBLICATIONS
Vécsei, L., Szalárdy, L., Fülöp, F., Toldi J. (2013) Kynurenines
in the CNS: recent advances and new questions. Nat Rev
Drug Discov 12: 64-82.
Szpisjak, L., Zadori, D., Klivenyi, P., Vecsei, L. (2019) Clinical
characteristics and possible drug targets in autosomal
dominant spinocerebellar ataxias. CNS Neurol Disord Drug
Targets. (Epub ahead of print)
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Vécsei, L. (2018) Kynurenic Acid Inhibits the Electrical
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As a “central dogma” earlier it was suggested that stressinduced protein denaturation serves as a major stresssensing machinery, which triggers the expression of the
molecular chaperone heat shock proteins (HSPs). We have
introduced a new but not exclusive cellular “membrane
thermosensor” model, which predicts the existence
of membrane-associated stress sensing and signaling
mechanisms. It proposes that changes in the physical
state and composition of lipid molecular species with the
concomitant destabilization/reorganization of membrane
microdomains (“rafts”) can serve also as “molecular switches”
to operate “cellular thermometers”. Using mammalian
cells and the fission yeast (S.pombe) as models we intend
to elucidate the mechanism of membrane-associated
stress sensors, signaling pathways and the interplay and
networking of potential cellular stress survival strategies.
Since HSPs play a fundamental role in the pathology of
several human diseases, understanding the mechanism
whereby mammalian cells can elicit a stress response may
also be of paramount importance for the design of novel
drug molecules.

Escribá, P.V., Busquets, X., Inokuchi, J.I., Balogh, G., Török, Z.,
Horváth, I., Harwood, J.L., Vigh, L. (2015) Membrane lipid
therapy: Modulation of the cell membrane composition
and structure as a molecular base for drug discovery and
new disease treatment. Prog Lipid Res 59: 38-53.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Classical biochemical and molecular biology methods.
Membrane biophysics: spectroscopy, Langmuir monolayers, ultrasensitive fluorescence microscopy, single
molecule tracking, image analysis. Lipidomic analysis:
chromatographic and mass spectrometry techniques.
Multidimensional data analysis, statistical methods.

Nagy, E., Balogi, Z., Gombos, I., Akerfelt, M., Björkbom, A.,
Balogh, G., Török, Z., Maslyanko, A., Fiszer-Kierzkowska, A.,
Lisowska, K., Slotte, P.J., Sistonen, L., Horváth, I., Vigh, L.
(2007) Hyperfluidization-coupled membrane microdomain
reorganization is linked to activation of the heat shock
response in a murine melanoma cell line. Proc Natl Acad
Sci USA 104: 7945-7950.
Vigh, L., Horváth, I., Maresca, B., Harwood, J.L. (2007) Can
the stress protein response be controlled by ‚membranelipid therapy’? Trends Biochem Sci 32: 357-363.
Török, Z., Tsvetkova, N.M., Balogh, G., Horváth, I., Nagy, E.,
Pénzes, Z., Hargitai, J., Bensaude, O., Csermely, P., Crowe, J.H.,
Maresca, B., Vigh, L. (2003) Heat shock protein coinducers
with no effect on protein denaturation specifically modulate
the membrane lipid phase. Proc Natl Acad Sci USA 100:
3131-3136.
Vigh, L., Literáti, P.N., Horváth, I., Török, Z., Balogh, G., Glatz,
A., Kovács, E., Boros, I., Ferdinándy, P., Farkas, B., Jaszlits, L.,
Jednákovits, A., Korányi, L., Maresca, B. (1997) Bimoclomol:
a nontoxic, hydroxylamine derivative with stress proteininducing activity and cytoprotective effects. Nat Med 3:
1150-1154.
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Proteins are polypeptide chains characterized by unique
amino acid sequences (primary structures) and specific
secondary and tertiary three dimensional structures. They
are the key players in many biophysical, biochemical and
physiological processes. (Nota bene, many intrinsically
disordered proteins have recently been discovered whose
functional form lacks any defined 3D structure…). In many
cases the presence of non-amino-acid cofactors is also
essential for the protein’s function. Typical examples are the
proteins excited by visible light (e.g. in visual perception
and light sensing), or certain electron transport – so called
redox – proteins, such as the cytochromes, that are also
colored. In our research group we study such “colorful”
proteins, their properties, function, physiological roles,
taking advantage of the fact that the structural changes
accompanying their function can usually be followed
by measuring their color changes using static or kinetic
(rapid time-resolved) absorption spectroscopy. The colored
(possessing chromophores) or the redox proteins may
exhibit interesting or useful properties not only in their
natural physiological environment but also in very different
artificial environments. One can envisage biophotonics or
bioelectronics applications from the appropriate interfacing
of certain proteins with photonic crystals or semiconductor
materials. Hence we also study the interactions of porous
silicon based photonic crystals (periodic structures
commensurate with the wavelength of light) and select
proteins.

Hajdu, K., Gergely, C., Martin, M., Cloitre, T., Zimányi, L.,
Tenger, K., Khoroshyy, P., Palestino, G., Agarwal, V., Hernádi, K., Németh, Z., Nagy, L. (2012) Porous silicon / photosynthetic reaction center hybrid nanostructure. Langmuir
28: 11866-11873.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Expression and purification of proteins, static and kinetic
spectroscopies, electrochemical technique (voltammetry),
preparation and functionalization of porous silicon
photonic samples, control of pulsed laser laboratory, Matlab
programming language.
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Levantino, M., Cupane, A., Zimányi, L., Ormos, P. (2004)
Different relaxations in myoglobin after photolysis. Proc
Natl Acad Sci USA 101: 14402-14407.
Zimányi, L., Kulcsár, Á., Lanyi, J.K., Sears, D.F., Saltiel, J. (1999)
Singular value decomposition with self-modeling applied
to determine bacteriorhodopsin intermediate spectra:
Analysis of simulated data. Proc Natl Acad Sci USA 96:
4408-4413.
Zimányi, L., Kulcsár, Á., Lanyi, J.K., Sears, D.F., Saltiel, J. (1999)
Intermediate spectra and photocycle kinetics of the Asp96
->Asn mutant bacteriorhodopsin determined by singular
value decomposition with self-modeling. Proc Natl Acad
Sci USA 96: 4414-4419.
Dér, A., Oroszi, L., Kulcsár, Á., Zimányi, L., Tóth-Boconádi, R.,
Keszthelyi, L., Stoeckenius, W., Ormos, P. (1999) Interpretation
of the spatial charge displacements in bacteriorhodopsin
in terms of structural changes during the photocycle. Proc
Natl Acad Sci USA 96: 2776-2781.
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In spite of the impressive achievements in the treatment
possibilities of malignant disorders, cancers still have
leading roles in mortality statistics worldwide indicating
the need for novel anticancer agents. Natural products and
their analogs are inexhaustible source of drugs candidates.
The main aims of our group are to identify potential lead
molecules by screening isolated and synthetic compounds
for their anticancer properties. In vitro cell culture based
studies are performed in order to characterize the cancer
selectivity and the mechanism of the action of the most
promising hits.

Bózsity, N., Minorics, R., Szabó, J., Mernyák, E., Schneider,
G., Wölfling, J., Wang, H.C., Wu, C.C., Ocsovszki, I., Zupkó,
I. (2017) Mechanism of antiproliferative action of a new
d-secoestrone-triazole derivative in cervical cancer cells
and its effect on cancer cell motility. J Steroid Biochem Mol
Biol 165: 247-57.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Determination of antiproliferative action against cancer
cells, cell cycle analysis by flow cytometry, fluorescent
microscopy, tubulin polymerization assay, apoptosis
detection (measurement of activities of caspases), cellbased assays for hormonal activity, Western blot analysis,
RT-PCR.

Molnár, J., Szebeni, J.G., Csupor-Löﬄer, B., Hajdú, Z.,
Szekeres, T., Saiko, P., Ocsovszki, I., Puskás, G.L., Hohmann,
J., Zupkó, I. (2016) Investigation of the antiproliferative
properties of natural sesquiterpenes from Artemisia asiatica
and Onopordum acanthium on HL-60 cells in vitro. Int J Mol
Sci 17: 83.
Molnár, J., Frank, É., Minorics, R., Kádár, Z., Ocsovszki, I.,
Schönecker, B., Wölfling, J., Zupkó, I. (2015) A click approach
to novel D-ring-substituted 16α-triazolylestrone derivatives
and characterization of their antiproliferative properties.
PLOS ONE 10: e0118104.
Mernyák, E., Kovács, I., Minorics, R., Sere, P., Czégány, D., Sinka,
I., Wölfling, J., Schneider, G., Újfaludi, Z., Boros, I., Ocsovszki,
I., Varga, M., Zupkó, I. (2015) Synthesis of trans-16-triazolyl13α-methyl-17-estradiol diastereomers and the effects of
structural modifications on their in vitro antiproliferative
activities. J Steroid Biochem Mol Biol 150: 123-34.
Minorics, R., Bózsity, N., Molnár, J., Wölfling, J., Mernyák, E.,
Schneider, G., Ocsovszki, I., Zupkó, I. (2015) A molecular
understanding of d-homoestrone-induced G2/M cell cycle
arrest in HeLa human cervical carcinoma cells. J Cell Mol
Med 19: 2365-74.
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SZENT-GYÖRGYI
JUNIOR MENTORS

”Science is built on the premise that Nature
answers intelligent questions intelligently;
so if no answer exists, there must be
something wrong with the question.”
Albert Szent-Györgyi

Szent-Györgyi Mentors have the opportunity to appoint a
young talented researcher working in his/her laboratory who
becomes the Szent-Györgyi Junior Mentor of the Szent-Györgyi
Student and takes part in the Student’s education actively.
Their main tasks are
taking active part in the Student’s education
taking part in the Meeting of Nobel Laureates and Talented
Students organized twice a year
The work of the 42 Szent-Györgyi Mentors is assisted by the
26 Szent-Györgyi Junior Mentors who are all scientists of the
University of Szeged or the Biological Research Centre.
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Changes of the cardiovascular system also aﬀect the
respiratory system via heart-lung interactions. Our
research group aims at characterizing mechanical and
functional parameters of the respiratory system both in
animal models and human subjects. Our research area
includes the investigation of respiratory eﬀects of various
diseases (e.g. diabetes mellitus), interventions (e.g. blood
loss or cardiopulmonary bypass), or drugs aﬀecting the
cardiovascular system or other, primarily respiratory
diseases. Our research has a focus on the investigation of
the respiratory eﬀects of various, anaesthesia-related drugs,
interventions, diseases. Our methods include a unique
characterization of respiratory mechanical parameters
with the use of the forced oscillation technique and
measurement of partial pressure of exhaled carbon-dioxide
(capnography).

Fodor, G.H., Babik, B., Czovek, D., Doras, C., Balogh, A.L.,
Bayat, S., Habre, W., Petak, F. (2016) Fluid replacement and
respiratory function: comparison of whole blood with
colloid and crystalloid: a randomised animal study. Eur J
Anaesthesiol 33: 34-41

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Participation in animal experiments, surgical methods,
performing measurements and analysis of respiratory
mechanical parameters, recording and analysis of vital
parameters. Data analysis methods (R programming
language), statistical analysis of data. Students can also
participate in human experiments of the research group.

Filep, A.*, Fodor, G.H.*, Kun-Szabo, F., Tiszlavicz, L., Razga, Z.,
Bozso, G., Bozoki, Z., Szabo, G., Petak, F. (2016) Exposure to
urban PM1 in rats: development of bronchial inflammation
and airway hyperresponsiveness. Respir Res 17: 26.
Fodor, G.H., Bayat, S., Babik, B., Habre, W., Peták, F. (2018)
Reversing Cholinergic Bronchoconstriction by Common
Inotropic Agents: A Randomized Experimental Trial on
Isolated Perfused Rat Lungs. Anesth Analg 159(33): 13351345.
Fodor, G.H., Balogh, A.L., Sudy, R., Ivankovits-Kiss, O., Babik, B.,
Petak, F. (2018) Dopamine ameliorates bronchoconstriction
induced by histaminergic and cholinergic pathways in
rabbits. Respir Physiol Neurobiol 259: 156-161.
Balogh, A.L., Petak, F., Fodor, G.H., Tolnai, J., Csorba, Z., Babik,
B. (2016) Capnogram slope and ventilation dead space
parameters: comparison of mainstream and sidestream
techniques. Br J Anaesth 117: 109-117.
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Cancer is the second leading death cause globally, and
is responsible for nearly 10 million deaths in 2018. The
application of conventional anti-cancer drugs is often
limited by their excessive undesirable side-eﬀects. One of
the biggest unresolved challenges in cancer therapy is to
maximize damage on cancer cells while minimizing toxicity
in normal cells. A recently emerged potential solution would
be the selective inhibition of ATR kinase, a protein crucial
for the survival of cancer cells. Our research group aims to
contribute to the state-of-art knowledge in this research
area with the synthesis of structurally diverse compound
libraries potentially exerting ATR kinase inhibitor activity.
Investigation of the antitumor activity of the prepared
compounds is performed in collaboration, followed by
the assessment of structure-activity relationships and the
optimization of the compound structures.

Latif, A. D, Gonda, T., Vágvölgyi, M., Kúsz, N., Kulmány, Á.,
Ocsovszki, I., Zomborszki, Z. P., Zupkó, I., Hunyadi, A. (2019)
Synthesis and in vitro antitumor activity of naringenin
oxime and oxime ether derivatives. Int. J. Mol. Sci. 20: 21842196.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
A wide array of synthetic organic chemistry and
spectroscopic analytical methods (NMR, MS) are available.
The reactions are followed by thin layer chromatography and
analytical HPLC, while for the purification of the prepared
compounds diverse separation techniques are available:
preparative HPLC, supercritical fluid chromatography,
flash chromatography, column chromatography, rotational
planar chromatography and centrifugal partition
chromatography.
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Gonda, T., Bérdi, P., Zupkó, I., Fülöp, F., Szakonyi, Zs. (2018)
Stereoselective synthesis, synthetic and pharmacological
application of monoterpene-based 1,2,4- and 1,3,4oxadiazoles. Int. J. Mol. Sci. 19: 81-92.
Gonda, T., Balázs, A., Tóth, G., Fülöp, F., Szakonyi, Zs. (2017)
Stereoselective synthesis and transformations of pinanebased 1,3-diaminoalcohols. Tetrahedron 73: 2638-2648.
Gonda, T., Szakonyi, Zs., Csámpai, A., Haukka, M, Fülöp,
F. (2016) Stereoselective synthesis and application
of tridentate aminodiols derived from (-)-pulegone.
Tetrahedron: Asymmetry 27: 480-486.
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Previous studies constructed a comprehensive picture on
the biological eﬀects of exogenous methane (CH4) in various
ischemia-reperfusion (IR) and inflammatory settings.
However, the underlying mechanisms are still not known
with certainty; and the immediate challenge is therefore
to test hypotheses to understand the background of CH4induced reactions. Our main purpose is to examine the
eﬀects of CH4 on possible cellular and subcellular targets,
including mitochondria and to apply CH4 in complex, in vivo
animal models of IR, focusing on specific organ functions.

Szilágyi, Á.L., Mátrai, P., Hegyi, P., Tuboly, E., Pécz, D.,
Garami, A., Solymár, M., Pétervári, E., Balaskó, M., Veres, G.,
Czopf, L., Wobbe, B., Szabó, D., Wagner, J., Hartmann, P.
(2018) Compared eﬃcacy of preservation solutions on the
outcome of liver transplantation: Meta-analysis. World J
Gastroenterol. 28;24(16): 1812-1824.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
In vivo animal models (rodents and large animals), in
vivo imaging techniques with fluorescent laser-scanning
endomicroscopy or intravital microscopy. Microcirculatory
measurements with orthogonal polarization spectral
imaging and laser-Doppler. Ex vivo organ perfusion
systems (liver, kidney) for static and dynamic graft
preservation. Measurement of mitochondrial respiration,
hydrogen-peroxyde production and membrane potential
using high-resolution respirometry and its fluorescent
moduls (Oxygraph2k). Basic laboratory techniques
(spectrophotometry, isolation of mitochondria).

Mészáros, A.T., Szilágyi, Á.L., Juhász, L., Tuboly, E., Érces, D.,
Varga, G., Hartmann, P. (2017) Mitochondria As Sources and
Targets of Methane. Front Med (Lausanne) 13;4: 195.
Tuboly, E., Molnár, R., Tőkés, T., Turányi, R.N., Hartmann,
P., Mészáros, A.T., Strifler, G., Földesi, I., Siska, A., Szabó, A.,
Mohácsi, Á., Szabó, G., Boros, M. (2017) Excessive alcohol
consumption induces methane production in humans and
rats. Sci Rep. 4;7(1): 7329.
Strifler, G., Tuboly, E., Görbe, A., Boros, M., Pécz, D., Hartmann,
P. (2016) Targeting Mitochondrial Dysfunction with
L-Alpha Glycerylphosphorylcholine. PLoS One. 18;11(11):
e0166682.
Strifler, G., Tuboly, E., Szél, E., Kaszonyi, E., Cao, C., Kaszaki,
J., Mészáros, A., Boros, M., Hartmann, P. (2016) Inhaled
Methane Limits the Mitochondrial Electron Transport
Chain Dysfunction during Experimental Liver IschemiaReperfusion Injury. PLoS One. 7;11(1): e0146363.
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DNA repair mechanisms are required for the correction of
DNA damage occurring during normal cellular life or due
to physical or chemical agents. The process of autophagy
is responsible for the recycling of damaged cellular
components. There are evidences that the two processes are
interconnected, they may regulate each other. For example
Fanconi anemia genes were shown to have essential role
in two forms of selective autophagy, their mitophagy
function is genetically distinct from their role in genomic
DNA damage repair. BRCA1 and BRCA2 are also required
for mitophagy, moreover BRCA1 negatively regulates
formation of autophagosomes and lysosomal mass.
We examined changes in markers of DNA Double Stranded
Breaks and general autophagy in response to diﬀerent
treatments (autophagy induction or block) in HEK293
human cell lines silenced for diﬀerent DNA repair genes
in order to evaluate which of them may have a function in
autophagy regulation. The role of BRCA1 and BRCA2 in the
downregulation of the formation of autolysosomes in MCF7 breast cancer cells is also under investigation.

Takáts, S., Glatz, G., Szenci, G., Boda, A., Horváth, G.V.,
Hegedűs, K., Kovács, A.L., Juhász, G. (2018) Non-canonical
role of the SNARE protein Ykt6 in autophagosome-lysosome
fusion. PLoS Genetics 14(4): e1007359 , 23 p.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Molecular biology techniques: cloning, DNA/RNA
preparation and quantitation (DeNovix spectrophoto/
fluorometer), diﬀerent PCR techniques. Recombinant
protein expression and purification. Western blot analysis
with Li-Cor ODYSSEY Blot Imager using Image Studio
5.2 software. Cell culture techniques, cell transfection,
immunocytochemistry, fluorescent microscopy, confocal
microscopy.
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Aleksza, D., Horváth, G.V., Sándor, G., Szabados, L. (2017)
Proline accumulation is regulated by transcription factors
associated with phosphate starvation. Plant Physiology
175: 555-567.
Ayaydin, F., Kotogány, E., Abrahám, E., Horváth, G.V.
(2017) Detection of Changes in the Medicago sativa
Retinoblastoma-Related Protein (MsRBR1) Phosphorylation
During Cell Cycle Progression in Synchronized Cell
Suspension Culture. Methods in Molecular Biology 1524:
267-285.
Ábrahám, E., Yu, P., Farkas, I., Darula, Zs., Varga, E., Lukács,
N., Ayaydin, F., Medzihradszky, K.F., Dombrádi, V., Dudits, D.,
Horváth, G.V. (2015) The B” regulatory subunit of protein
phosphatase 2A mediates the dephosphorylation of rice
retinoblastoma-related protein-1. Plant Molecular Biology
87: 125-141.
Nagy, S.K., Darula, Zs., Kállai, B.M., Bögre, L., Bánhegyi, G.,
Medzihradszky, K.F., Horváth, G.V., Mészáros, T. (2015)
Activation of AtMPK9 through autophosphorylation that
makes it independent of the canonical MAPK cascades.
Biochemical Journal 467: 167-175.
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Functional and morphological changes within mitochondria
and their altered interaction with other organelles are
suggested to play a critical role in the pathogenesis of
various diseases associated with life-threatening organ
dysfunction. Some of them, such as sepsis and ischaemia/
reperfusion-induced injury (I/R) have more recently become
an intensively developing field of basic research. Our main
purpose is to investigate the underlying mitochondrial and
cellular mechanisms involved in the corresponding animal
model of diseases.

Nászai, A., Terhes, E., Kaszaki, J., Boros, M., Juhász, L. (2019)
Ca(2+)N it be measured? Detection of extramitochondrial
calcium movement with high-resolution fluorespirometry.
Sci Rep 9: 19229.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Preparation of intact mitochondria/tissue homogenates
from various tissues/organs of laboratory animals (e.g.,
liver, small intestine and kidney), evaluation of cellular
respiratory function and states using high-resolution
respirometry (OROBOROS O2k), simultaneous monitoring
of changes in mitochondrial membrane potential (safranin
fluorescence), mitochondrial reactive oxygen species (HRP/
Amplex UltraRed assay) and calcium-flux (Calcium Green5N fluorescence). Assesement of oxidative and nitrosative
stress markers.

Poles, MZ., Juhász, L., Boros, M. (2019) Methane and
inflammation - A review (Fight fire with fire). Intensive Care
Med Exp 7: 68.
Varga, S., Juhász, L., Gál, P., Bogáts, G., Boros, M., Palásthy, Z.,
Szabó, A., Kaszaki J. (2019) Neuronal nitric oxide mediates
the anti-inflammatory eﬀects of intestinal ischemic
preconditioning. J Surg Res 244: 241-250.
Juhász, L., Kiss, A., Nyeső, E., Kovács, M., Seprényi, G., Kaszaki,
J., Végh, Á. (2011) Is there a trigger role of peroxynitrite in
the anti-arrhythmic eﬀect of ischaemic preconditioning
and peroxynitrite infusion? Eur J Pharmacol 667: 306-313.
Kiss, A., Juhász, L., Seprényi, G., Kupai, K., Kaszaki, J., Végh, Á.
(2010) The role of nitric oxide, superoxide and peroxynitrite
in the anti-arrhytmic eﬀects of preconditioning and
peroxynitrite infusion in anaesthetized dogs. Br J Pharmacol
160: 1263-1272.
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DNA double-strand breaks (DSBs) are among the most
severe types of genomic damage threatening cellular
viability. They can be repaired by two major pathways:
canonical non-homologous end-joining (c-NHEJ) and
homologous recombination (HR).
One of the earliest events upon DNA damage is the
recruitment and activation of poly(ADP-ribose) polymerase
1 (PARP1), a key regulator of the DNA damage response.
PARP1 is a DNA damage sensor and signal transducer
that synthesizes negatively charged, branched poly(ADPribose) chains (PARylation) on target proteins. PARylation
facilitates the recruitment of DNA repair factors and
chromatin remodeling enzymes around damaged DNA. A
little over a decade ago, it was discovered that BRCA1 and
BRCA2 defective tumors can be specifically killed by PARP
inhibitors (PARPi). This synthetic lethality had great premise
in oncology because carriers of deleterious heterozygous
germline mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes have
a high risk of developing breast and ovarian cancers.
Regulatory bodies including FDA and EMA have recently
accepted PARPi to be used in ovarian cancer patients with
BRCA1 or BRCA2 mutations. Today, more than one PARP
inhibitor is approved for cancer therapy.
PARP inhibitors drive synthetic lethality in two, not
necessarily exclusive ways: interfering with DNA damage
repair or trapping PARP on DNA. Both PARP1 and BRCAs
play an important role in restarting stalled replication
forks. Furthermore, the loss of 53BP1 in BRCA1 mutant cells
alleviates hypersensitivity to PARP inhibitors and restores
HR suggesting a role for PARP1 in regulating the choice
between HR and NHEJ DNA repair pathways. Activated
PARP1 strongly PARylates itself, which facilitates its own
release from the damaged DNA, hence, the release of druginhibited PARP1 is hindered. In our studies we identify new
factors that can modulate the PARPi-mediated synthetic
lethality in human cells. We characterize these factors in
classical molecular biology assays that can provide data
to extend the therapeutic spectrum of PARP inhibitor
treatment.

Techniques for vertebrate cell lines including generation
of KO cell lines with CRISPR, Western blot, coimmunoprecipitation assay, Southern blot, chromosome
preparation, chromatin fractionation, immunostaining,
laser microirradiation assay, micropore irradiation assay,
SNAP-system for protein repopulation, measuring of the
DNA repair kinetics, live cell imaging of fluorescently
tagged proteins. In vitro techniques including recombinant
DNA technology, protein purification and pull-down assays.
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Smith, R., Lebeaupin, T., Juhász, S., Chapuis, C., D’Augustin,
O., Dutertre, S., Burkovics, P., Biertümpfel, C., Timinszky, G.,
Huet, S. (2019) Poly(ADP-ribose)-dependent chromatin
unfolding facilitates the association of DNA-binding
proteins with DNA at sites of damage. Nucleic Acids Res.
47: 11250.
Elbakry, A., Juhász, S., Mathes, A., Löbrich, M. (2018) DNA
repair synthesis and histone deposition partner during
homologous recombination. Mol Cell Oncol. 5: 1511210
Juhász, S., Elbakry, A., Mathes, A., Löbrich, M. (2018) ATRX
Promotes DNA Repair Synthesis and Sister Chromatid
Exchange during Homologous Recombination. Mol Cell.
71: 11.
Biehs, R., Steinlage, M., Barton, O., Juhász, S., Künzel, J., Spies,
J., Shibata, A., Jeggo, P.A., Löbrich, M. (2017) DNA DoubleStrand Break Resection Occurs during Non-homologous
End Joining in G1 but Is Distinct from Resection during
Homologous Recombination. Mol Cell. 65: 671.
Burkovics, P., Dome, L., Juhasz, S., Altmannova, V., Sebesta,
M., Pacesa, M., Fugger, K., Sorensen, C.S., Lee, M.Y., Haracska,
L., Krejci, L. The PCNA-associated protein PARI negatively
regulates homologous recombination via the inhibition of
DNA repair synthesis. (2016) Nucleic Acids Res. 44: 3176.
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Skeletal muscle is a highly dynamic tissue that can undergo
successful regeneration upon injury, and change in size
in response to exercise, aging or due to diseases (e.g.
cancer cachexia, immobilization, or denervation). The
muscle stem cells, satellite cells are stimulated by local
damage to proliferate extensively and form myoblasts
that will subsequently migrate, diﬀerentiate and fuse to
form muscle fibers. Our research aims are to study (i) the
signaling pathways and mechanisms in myoblast migration,
diﬀerentiation, and fusion (ii) the role of exosomes in cell
migration, (iii) the biology of satellite cells. Moreover, we
investigate the molecular mechanisms regulating skeletal
muscle mass, and we aimed to find new nanotechnological
approaches for the local treatment of muscle atrophy.
Skeletal muscle has an important role in whole-body
metabolism, it accounts for 40% of adult human body
weight, and about 90% of insulin-stimulated glucose uptake
occurs in skeletal muscle. The vesicular transport of GLUT4
glucose transporters is impaired in cases of insulin resistance
and type-2 diabetes mellitus leading to decreased glucose
uptake of skeletal muscle and increased blood glucose
level. Our further aim is to study this mechanism and to
find new signaling pathways regulating glucose uptake of
skeletal muscle. Our work is mainly basic research and we
have strong scientific collaborations with clinicians.

Becsky, D., Gyulai-Nagy, S., Balind, A., Horvath, P., Dux, L.,
Keller-Pinter, A. (2020) Myoblast Migration and Directional
Persistence Aﬀected by Syndecan-4-Mediated Tiam-1
Expression and Distribution. Int. J. Mol. Sci. 21: 823.
Szentesi, P., Csernoch, L., Dux, L., Keller-Pinter, A. (2019)
Changes in redox signaling in skeletal muscle during aging.
Oxid Med Cell Longev. 2019: 4617801.
Keller-Pinter, A., Szabo, K., Kocsis, T., Deak, F., Ocsovszki,
I., Zvara, A., Puskas, L., Szilak, L., Dux, L. (2018) Syndecan-4
influences mammalian myoblast proliferation by
modulating myostatin signalling and G1/S transition. FEBS
Lett. 592: 3139-3151.
Kocsis, T., Trencsenyi, G., Szabo, K., Baán, J.A., Müller, G.,
Mendler, L., Garai, I., Reinauer, H., Deak, F., Dux, L., KellerPintér, A. (2016) Myostatin propeptide mutation of the
hypermuscular Compact mice decreases the formation of
myostatin and improves insulin sensitivity. Am J Physiol
Endocrinol Metab. 312: E150-E160.
Keller-Pinter, A., Bottka, S., Timar, J., Kulka, J., Katona, R.,
Dux, L., Deak, F., Szilak, L. (2010) Syndecan-4 promotes
cytokinesis in a phosphorylation-dependent manner. Cell.
Mol. Life Sci. 67: 1881-94.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Mammalian tissue culture techniques, in vivo animal models,
primary cell isolation, single myofiber and satellite cell
isolation, immunocytochemistry, immunohistochemistry,
fluorescent microscopy techniques, image analysis,
analysis of cell migration, flow cytometry, cell cycle
analysis, cell proliferation assays, spectrophotometry
(measurement of enzyme activities, metabolites), PCR,
co-immunoprecipitation, GTP-ase activity assays, Western
blotting, glucose tolerance test, insulin tolerance test.
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The immune system has to diﬀerentiate between harmful
and non-harmful agents. Inadequate immune recognition
can lead to infectious diseases, allergy, autoimmunity and
cancer.
We examine the adaptive immune recognition and its role
in diﬀerent diseases. We are focusing on MHC molecules,
which are essential elements of this process by presenting
short peptide fragments to immune cells. The genes
encoding these molecules show extreme genetic variability,
which means that two individuals rarely carry the same
MHC variants.
During our work, we analyze large datasets to reveal general
features of MHC molecules, which make people susceptible
to diﬀerent diseases.

Manczinger, M., Boross, G., Kemény, L., Müller, V., Lenz,
T. L., Papp, B., Pál, C. (2019). Pathogen diversity drives the
evolution of generalist MHC-II alleles in human populations.
PLoS biology,17(1): e3000131.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Programming in “R” language; big data analysis; modern
statistics; database processing, data visualization.
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Manczinger, M., Kemény, L. (2018). Peptide presentation by
HLA-DQ molecules is associated with the development of
immune tolerance. PeerJ 6: e5118.
Manczinger, M., Bodnár, V., Papp, B. T., Bolla, B. Sz., Szabó,
K.,Balázs, B., Csányi, E., Szél, E., Erős, G.,Kemény, L. (2018)
Drug repurposing by simulating flow through protein –
protein interaction networks. Clin Pharmacol Ther 103:
511-520.
Manczinger, M., Kemény, L. (2013) Novel factors in the
pathogenesis of psoriasis and potential drug candidates are
found with systems biology approach. PLoS One 8: e80751.
Manczinger, M., Szabó, E.Z., Göblös, A., Kemény, L., Lakatos,
L. (2012) Switching on RNA silencing suppressor activity by
restoring argonaute binding to a viral protein. J Virol 86:
8324-7.
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Organelles of eukaryotic cells represent an intricate network
the members of which are connected with each other either
via vesicular transport processes or permanent physical
contacts. Significance of the latter type of organellar
communication (the so-called membrane contact sites)
has only been recognized in the last decade. The complex,
dynamic endomembrane system plays a pivotal role in
normal cell physiology and its proper function requires the
concerted action of several proteins. Main research focus of
our group is the investigation of genes and proteins involved
in vesicular traﬃcking routes chanelling to the lysosomes,
the central degradative organelles of cells. Members of
the Sorting nexin (Snx) protein family play important roles
in numerous points of the endolysosomal system. All Snx
proteins contain the lipid-binding PX-domain that enables
them to associate with organellar membranes where
they utilize other protein domains to take part in versatile
molecular events. However, exact cellular functions of many
Snx proteins are currently unknown, and importantly, some
of these proteins are involved in the pathogenesis of human
diseases. Most of the Sorting nexins are evolutionarily
conserved, oﬀering the possibility to investigate their
functions in model organisms. We use various fruitfly
tissues to study the molecular functions of the less wellcharacterized Snx proteins in the endolysosomal system.
Our current focus is on the investigation of the function
of Snx25, a known membrane contact site protein, which
is involved in a human hereditary neurodegenerative
disease. Our results show that the mutation of the fruitfly
counterpart of this gene leads to severe defects in the
endosomal maturation process of the highly endocytic
larval nephrocytes. However, the exact mechanism of this
phenomenon is currently not known.

years. Beside larval nephrocytes, we use other fruitfly tissues
(e.g. larval fat body and salivary gland) as well to analyze
the endolysosomal network. Routine molecular biology
approaches (cloning and protein detection methodsbetc.)
are also used mainly in order to generate new genetic tools
(mutant and transgenic animals).

SELECTED PUBLICATIONS
Kiss, V., Jipa, A., Varga, K., Takáts, S., Maruzs, T., Lőrincz, P.,
... & Tóth, D. (2019). Drosophila Atg9 regulates the actin
cytoskeleton via interactions with profilin and Ena. Cell
Death & Differentiation, 1-16.
Maruzs, T., Simon-Vecsei, Z., Kiss, V., Csizmadia, T., & Juhász,
G. (2019). On the fly: recent progress on autophagy and
aging in Drosophila. Front. Cell Dev. Biol. 7: 140.
Lőrincz, P., Lakatos, Z., Varga, A., Maruzs, T., Simon-Vecsei,
Z., Darula, Z., ... & Hegedűs, K. (2016). MiniCORVET is a Vps8containing early endosomal tether in Drosophila. Elife 5:
e14226.
Maruzs, T., Lőrincz, P., Szatmári, Z., Széplaki, S., Sándor,
Z., Lakatos, Z., ... & Sass, M. (2015). Retromer ensures the
degradation of autophagic cargo by maintaining lysosome
function in Drosophila. Traffic 16(10): 1088-1107.
Lőrincz, P., Lakatos, Z., Maruzs, T., Szatmári, Z., Kis, V., & Sass,
M. (2014). Atg6/UVRAG/Vps34-containing lipid kinase
complex is required for receptor downregulation through
endolysosomal degradation and epithelial polarity during
Drosophila wing development. BioMed Res Int 2014:
851349.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
To explore Sorting nexin functions in the endolysosomal
system, we primarily use light-microscopy techniques
(fluorescent immunohistochemistry and other labeling
methods). In our research we exploit the genetic and cell
biology toolkit of the fruitfly (Drosophila melanogaster),
the model organism with a history of more than a hundred
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Glutamate excitotoxicity and cellular calcium overload
stand in the background of various neurological disorders
such as cerebral stroke, traumatic brain injury, epilepsy or
Parkinson’s disease. While neurons are highly sensitive to
ischemic injury, their more resistant protectors, astrocytes
are essential to restore glutamatergic signaling to the
physiological range. Astrocytes modulate neural excitability
and minimize brain damage through spatial buﬀering of
extracellular K+ and clearance of surplus neurotransmitters.
The most important trait of astrocytes is probably the
formation of an anatomical and functional “syncytium”,
a network created by cells attached to each other to
communicate by gap junctions (GJs). The anatomical
continuity of the main GJ proteins; Cx43 and Cx30, is
essential to/for the formation of the functional syncytium
of astrocytes. Phosphorylation of Cx43 essentially reduces
the conductance of GJs, and thereby aﬀects interastrocytic
communication by altering gating and traﬃcking properties
of the channels.
Spreading depolarization (SD) is a slowly propagating wave
of neuronal and glial depolarization that occurs in the injured
brain and contributes to lesion expansion after ischemic
stroke. We have recently found impaired extracellular
potassium clearance during spreading depolarization
under simulated ischemic conditions. According to our
working hypothesis; SD causes CX43 phosphorylation,
reduces astrocytic spatial buﬀering capacity, and impairs
glutamate clearance and excitotoxicity in the ischemic
brain. Therefore, the major goals of our research are;
1. To demonstrate that astrocyte Cx43 phosphorylation
co-occurs with impaired spatial buﬀering and glutamate
clearance in global cerebral ischemia;
2. To improve cellular viability and achieve better outcome
from cerebral ischemic injury.

Application of the Biopac© and LabChart© systems for
data acquisition and analysis, basic experimental surgical
techniques, electrophysiology (DC potential and EEG
recording, measurement of pH and extracellular potassium
concentration in the nervous tissue), experimental
microsurgery, image analysis, in vitro brain slice preparation,
intrinsic optical signal analysis, laser Doppler flowmetry,
laser-speckle contrast imaging of local cerebral blood flow,
pharmacology, statistical methods, computer programming
(MATlab) voltage-sensitive and pH-sensitive dye imaging of
cellular trans-membrane potential.
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Menyhárt, Á., Zölei-Szénási, D., Puskás T., Makra, P., Bari,
F., Farkas, E. (2017) Age or ischemia uncouples the blood
flow response, tissue acidosis, and direct current potential
signature of spreading depolarization in the rat brain. Am J
Physiol Heart Circ Physiol 313(2): H328-H337.
Menyhárt, Á., Zölei-Szénási, D., Puskás, T., Makra, P., Orsolya,
M.T., Szepes, B.É., Tóth, R., Ivánkovits-Kiss, O., Obrenovitch,
T.P., Bari, F., Farkas, E. (2017) Spreading depolarization
remarkably exacerbates ischemia-induced tissue acidosis in
the young and aged rat brain. Sci Rep 7(1): 1154.
Varga, D.P., Puskás, T., Menyhárt, Á., Hertelendy, P., ZöleiSzénási, D., Tóth, R., Ivánkovits-Kiss, O., Bari, F., Farkas, E.
(2016) Contribution of prostanoid signaling to the evolution
of spreading depolarization and the associated cerebral
blood flow response. Sci Rep 6: 31402.
Menyhárt, Á., Makra, P., Szepes, B.É., Tóth, O.M., Hertelendy,
P., Bari, F., Farkas, E. (2015) High incidence of adverse
cerebral blood flow responses to spreading depolarization
in the aged ischemic rat brain. Neurobiol Aging 36(12):
3269-3277.
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Since the beginning of modern neuroscience it is a primary
desire to understand the human cerebral cortex. How
neurons build up networks and how they are able to
serve higher brain functions such as cognition, complex
perception, decision-making or language is still a mystery
yet to be solved. The research of human brain mainly
approached with noninvasive low resolution brain-imaging
technologies or scalp electrode based techniques. We still
are missing the information on the intricate organization
of human neuronal networks. To date substantial data
have been acquired from animal models investigating the
physiological mechanisms. However, research on human
neural circuits are more challenging due to lack of suitable
tissue. Human neurons are not “scaled-up” versions of
rodent or primate neurons, but have unique structural and
functional properties. Our results, apart from deepening our
understanding of basic features and mechanisms neuronal
circuits and connections, can also provide a basis for
development of proper therapies for neurodegenerations.

Cserep, C., Posfai, B., Lenart, N., Fekete, R., Laszlo, Z.I., Lele,
Z., Orsolits, B., Molnar, G., Heindl, S., Schwarcz, A.D., Ujvari,
K., Kornyei, Z., Toth, K., Szabadits, E., Sperlagh, B., Baranyi,
M., Csiba, L., Hortobagyi, T., Magloczky, Z., Martinecz, B.,
Szabo, G., Erdelyi, F., Szipocs, R., Tamkun, M.M., Gesierich, B.,
Duering, M., Katona, I., Liesz, A., Tamas, G., Denes, A. (2020)
Microglia monitor and protect neuronal function through
specialized somatic purinergic junctions Science Jan
31;367(6477): 528-537.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
We are using cutting edge neurophysiological and imaging
techniques e.g. in vivo patch clamp electrophysiology,
human in vitro brain slice patch clamp electrophysiology,
in vivo and in vitro multiphoton imaging (acustooptical
and resonant scanning), CARS microscopy in brain slices,
transmission electron microscopy, 3D neuron reconstruction
with Neurolucida, image processing, coding and statistics.

Molnar, G., Rozsa, M., Baka, J., Holderith, N., Barzo, P., Nusser,
Z., Tamas, G. (2016) Human pyramidal to inteiencerneuron
synapses are mediated by multi-vesicular release and
multiple docked vesicles. eLife: e18167.
Molnar, G., Farago, N., Kocsis, A.K., Rozsa, M., Lovas, S.,
Boldog, E., Baldi, R., Csajbok, E., Gardi, J., Puskas, L.G. , Tamas,
G. (2014) GABAergic neurogliaform cells represent local
sources of insulin in the cerebral cortex. J Neurosci 34(4):
1133-1137.
Molnar, G., Olah, S., Komlosi, G., Fule, M., Szabadics, J., Varga,
C., Barzo, P., Tamas, G. (2008) Complex events initiated by
individual spikes in the human cerebral cortex. PLoS Biol
6: e222.
Szabadics, J., Varga, C., Molnar, G., Olah, S., Barzo, P., Tamas,
G. (2006) Excitatory eﬀect of GABAergic axo-axonic cells in
cortical microcircuits. Science 311: 233-5. joint first author
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The cardiac electrophysiology investigates the electrical
changes of heart, implying both the physiological and
pathological functions as well as novel pharmacological
interventions. The cardiovascular diseases, and especially
the arrhythmias are leading cause of mortality. The
arrhythmias have a complex underlying mechanism where
the intracellular Ca2+ handling play a critical role. Therefore,
the main aim of our laboratory is the investigation of the
physiological function of the cardiac Ca2+ handling, its role
in diﬀerent arrhythmias, and possible pharmacological
interventions.
A novel antiarrhythmic strategy could be the selective
inhibition of the cardiac Na+/ Ca2+ exchanger that may
decrease the excessive Ca2+ load of the cell, furthermore
may have positive inotropic eﬀect.
The sinus-node as a primary rhythm generator of the heart
has an extremely complex electrophysiological mechanism,
at the same time, it could be involved in several types of
arrhythmias. Our further aim is the investigation of the Ca2+
handling in sinus-node cells under normal as well as during
pathological condition (e.g.: metabolic syndrome).
It is well-known that physical activity is healthy and
significantly contributes to the normal physiology of the
cardiovascular system. Still, several times sudden cardiac
death of competitive athletes was observed where
organic disease of the heart was not found. The underlying
mechanism of sudden death could be the abrupt
disturbance of the normal electrophysiological function
of heart, however the arrhythmia mechanism is unknown.
Therefore, further aim of our Institute is to develop a reliable
“athlete’s heart” animal model that provide data regarding
the electrophysiological changes during physical activity.

Kohajda, Z., Tóth, N., Szlovák, J., Loewe, A., Bitay, G., Gazdag,
P., Prorok, J., Jost, N., Levijoki, J., Pollesello, P., Papp, J.G.,
Varró, A., Nagy, N. (2020) Novel Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitor
ORM-10962 Supports Coupled Function of Funny-Current
and Na+/Ca2+ Exchanger in Pacemaking of Rabbit Sinus
Node Tissue. Front in Pharmacol 10: 1632. doi: 10.3389/
fphar.2019.01632. eCollection

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Isolation of cardiac myocytes. Measurement of action
potentials from cardiac tissue with standard microelectrode
technique. Combined ionic current and Ca2+ movement
measurement by patch-clamp technique associated with
fluorescent optical method from isolated ventricular and
sinus node cells. Analysis and interpretation of the data
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Loewe, A., Lutz, Y., Nairn, D., Fabbri, A., Nagy, N., Toth, N., Ye,
X., Fuertinger, D.H., Genovesi, S., Kotanko, P., Raimann, J.G.,
Severi, S. (2019) Hypocalcemia-Induced Slowing of Human
Sinus Node Pacemaking. Biophys J. 117(12): 2244-2254.
doi: 10.1016/j.bpj.2019.07.037. Epub
Oravecz, K., Kormos, A., Gruber, A., Márton, Z., Kohajda, Z.,
Mirzaei, L., Jost, N., Levijoki, J., Pollesello, P., Koskelainen,
T., Otsomaa, L., Tóth, A., Papp, J.G., Nánási, P.P., Antoons, G.,
Varró, A., Acsai, K., Nagy, N. (2018) Inotropic eﬀect of NCX
inhibition depends on the relative activity of the reverse
NCX assessed by a novel inhibitor ORM-10962 on canine
ventricular myocytes. Eur J Pharmacol 818: 278-286. doi:
10.1016/j.ejphar.2017.10.039. Epub
Kohajda, Z., Farkas-Morvay, N., Jost, N., Nagy, N., Geramipour,
A., Horváth, A., Varga, R.S., Hornyik, T., Corici, C., Acsai, K.,
Horváth, B., Prorok, J., Ördög, B., Déri, S., Tóth, D., Levijoki, J.,
Pollesello, P., Koskelainen, T., Otsomaa, L., Tóth, A., Baczkó, I.,
Leprán, I., Nánási, P.P., Papp, J.G., Varró, A., Virág, L. (2016) The
Eﬀect of a Novel Highly Selective Inhibitor of the Sodium/
Calcium Exchanger (NCX) on Cardiac Arrhythmias in In Vitro
and In Vivo Experiments. PLoS One 11(11): e0166041. doi:
10.1371/journal.pone.0166041. eCollection
Nagy, N., Kormos, A., Kohajda, Z., Szebeni, Á., Szepesi,
J., Pollesello, P., Levijoki, J., Acsai, K., Virág, L., Nánási, P.P.,
Papp, J.G., Varró, A., Tóth, A. (2014) Selective Na(+) /Ca(2+)
exchanger inhibition prevents Ca(2+) overload-induced
triggered arrhythmias. Br J Pharmacol. 171(24): 5665-81.
doi: 10.1111/bph.12867.
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Our research group’s aim is to identify the genomic causes
of rare genetic disorders. Rare disease aﬀects a small
percentage of the population; its prevalence is less than
1:2000. However, taking all rare diseases together, many
individuals and families are aﬀected. To date, there are more
thousands of known rare disease. They cause a large health
burden to the individuals and families. 80% of rare diseases
have genetic component and they are very diverse. Our
research group mainly focuses on genodermatoses,
neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases,
rare inheritable eye diseases, inherited hearing loss and
congenital developmental abnormalities. Our findings
help to understand the genetic background of rare genetic
disorders and to expand human mutational databases
related to human inherited diseases. This knowledge is
essential for understanding the pathogenesis of human
diseases at the molecular level and it can be also useful to
develop novel diagnostics and therapeutic modalities. Our
results may provide a good basis to develop Hungarian
population-specific test panels in diﬀerent inherited
diseases.

Rusz, O., Pal, M., Szilagyi, E., Rovo, L., Varga, Z., Tomisa, B.,
Fabian, G., Kovacs, L., Nagy, O., Mozes, P., Reisz, Z., Tiszlavicz,
L., Deak, P., Kahan, Zs. (2017) The Expression of Checkpoint
and DNA Repair Genes in Head and Neck Cancer as Possible
Predictive Factors. Pathol Oncol Res 23: 2 pp. 253-264., 12p.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Kovács, L., Nagy, Á., Pál, M., Deák, P. (2020) Usp14 is required
for spermatogenesis and ubiquitin stress responses in
Drosophila melanogaster. J. Cell Sci 133: 2.
Nagy, A., Kovacs, L., Lipinszki, Z., Pal, M., Deak, P. (2018)
Developmental- and tissue-specific changes of ubiquitin
forms in Drosophila melanogaster. Plos one 13: 12.
Nagy, O., Pal, M., Udvardy, A., Shirras, CAM., Boros, I., Shirras,
A.D., Deak, P. (2012) lemmingA encodes the Apc11 subunit
of the APC/C in Drosophila melanogaster that forms a
ternary complex with the E2-C type ubiquitin conjugating
enzyme, Vihar and Morula/Apc2 Cell Div 7: 9, 17 p.
Pal, M., Nagy, O., Menesi, D., Udvardy, A., Deak, P. (2007)
Structurally Related Tpr Subunits Contribute Diﬀerently
to The Function of The Anaphase-promoting Complex in
Drosophila Melanogaster. J. Cell Sci 120: 18 pp. 3238-3248.,
11 p.

We apply a wide range of laboratory methods, including
classical and new ones. The regularly used methods are the
following: polymerase chain reaction (PCR) and sequencing
methods combined with various bioinformatics tools for
sequence analysis. DNA extraction from blood and tissue
samples, DNA quantitation, primer design, diﬀerent PCR
techniques such as standard, Repeat-Primed PCR, RealTime PCR, Digital Droplet PCR, agarose gel electrophoresis,
Sanger sequencing and amplicon fragment length analysis,
next generation sequencing (gene panel and whole exome
sequencing) and bioinformatics analysis of these data. We
use clinical and mutational databases and in silico variant
predictions for variant interpretation and also provide
genotype-phenotype comparison.
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The saying originating from the US at the beginning of the
previous century “A picture is worth a thousand words” is
particularly adequate for the description of the complexity
of the brain. A new discipline, called geometrical statistics,
is used now by micro-anatomical photography to derive
unbiased data characterizing the number, size, specified
surface portions, etc. of nerve cells by using tiny samples
from an enormously high population (≈ 200 billion) of
neurons constituting the brain.
The results of such investigations either may contribute
to the interpretation of the industrial amount of data
coming from (sometimes) automated molecular biology
instruments, or may substitute those, when variations of
biological functions should be attributed to distributional
instead of quantitative changes in e.g. gene expression. The
development of biological microstructural investigations
is undoubtedly motivated by a typical human desire
expressed by “seeing is believing”. This is most obvious in
the regular need of seeking the structural correlates of
the results obtained by another cutting edge technology,
electrophysiology.
Our micro-anatomical research is aimed to derive
quantitative data characterizing nerve cells in healthy
conditions, during disease and ageing, which are also
suitable to measure the eﬀect of treatments aimed to halt
or reverse disease progression.

Obál, I., Nógrádi, B., Meszlényi, V., Patai, R., Ricken, G.,
Kovacs, G.G., Tripolszki, K., Széll, M., Siklós, L., Engelhardt
J.I. (2019) Experimental Motor Neuron Disease Induced in
Mice with Long-Term Repeated Intraperitoneal Injections of
Serum from ALS Patients. Int J Mol Sci 20: 2573.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Microsurgical methods to induce acute neurodegeneration
in experimental animals. Basic methods in structural
investigations (light, fluorescent, confocal and electron
microscopic and electron tomography techniques) and
chemical element determination (energy-dispersive X-ray
microanalysis, chemical elemental mapping), sample
preparation methods for biological structural research,
labeling techniques for molecular imaging and statistical
basis of sampling for unbiased quantitative microscopy,
derivation of biological relevant three-dimensional
parameters from biological tissue, interactive and
automatic computer assisted image analysis, image analysis
programming languages.
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Patai, R., Paizs, M., Tortarolo, M., Bendotti, C., Obál, I.,
Engelhardt, J.I., Siklós, L. (2017) Presymptomatically applied
AMPA receptor antagonist prevents calcium increase in
vulnerable type of motor axon terminals of mice modeling
amyotrophic lateral sclerosis. Biochim Biophys Acta 1863:
1739–1748.
Patai, R., Nógrádi, B., Obál, I., Engelhardt, J.I., Siklós, L. (2017)
Calcium in the pathomechanism of amyotrophic lateral
sclerosis – taking center stage? Biochem Biophys Res
Comm 483: 1031–1039.
Paizs, M., Patai, R., Engelhardt, J.I., Katarova, Z., Obál, I., Siklós,
L. (2017) Axotomy leads to reduced calcium increase and
earlier termination of CCL2 release in spinal motoneurons
with upregulated parvalbumin followed by decreased
neighboring microglial activation. CNS Neur Disord Drug
Targets 16: 356–367.
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The recent emergence of the field of systems biology
brought a new era in the research of evolution. The novel
methods and largescale datasets enable the systematic
exploration of the elements of biological systems and
the interactions between them. Our group is particularly
interested in studying the evolution of metabolism. By
measuring the intracellular metabolite levels, that is, the
metabolome in diﬀerent yeasts we can assess how fast
metabolism evolves and what are the driving forces behind
its evolution. We are also studying the evolution of the
metabolic network, that is, how can organisms gain novel
enzymes and biochemical pathways to better adapt to the
environmental conditions. We utilize this knowledge for
strain design by discovering genetic modifications that can
boost the microbial production of chemicals with industrial
importance.

Zampieri, M., Szappanos, B., Buchieri, M.V., Trauner, A.,
Piazza, I., Picotti, P., Gagneux, S., Borrell, S., Gicquel, B.,
Lelievre, J., Papp, B., Sauer, U. (2018) High-throughput
metabolomic analysis predicts mode of action of
uncharacterized antimicrobial compounds. Sci Transl Med
10: eaal3973.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Szappanos, B., Kovács, K., Szamecz, B., Honti, F., Costanzo,
F., Baryshnikova, A., Gelius-Dietrich, G., Lercher, M.J., Jelasity,
M., Myers, C.L., Andrews, B.J., Boone, C., Oliver, S.G., Pál, C.,
Papp, B. (2011) An integrated approach to characterize
genetic interaction networks in yeast metabolism. Nat
Genet 43: 656-62.

Metabolic network modelling, phylogenetic and
comparative genomics methods, bioinformatic analysis
of metabolomic and transcriptomic data, statistics and
machine learning. Programming in R, Python, Perl and
Matlab languages.

Szappanos, B., Fritzemeier, J., Csörgő, B., Lázár, V., Lu, X.,
Fekete, G., Bálint, B., Herczeg, R., Nagy, I., Notebaart, R.A.,
et al. (2016) Adaptive evolution of complex innovations
through stepwise metabolic niche expansion. Nat Commun
7: 11607.
Notebaart, R.A., Szappanos, B., Kintses, B., Pál, F., Györkei, A.,
Bogos, B., Lázár, V., Spohn, R., Csörgő, B., Wagner, A., Ruppin,
E., Pál, C., Papp, B. (2014) Network-level architecture and the
evolutionary potential of underground metabolism. Proc
Natl Acad Sci U S A. 111: 11762-11767.
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Sarcomeres, the basic contractile units of muscles, are
composed of three major filament systems: a filamentous
actin based thin-filament array, the myosin motor protein
based thick filaments, and a titin based elastic filament
system. Grounded on classic electron microscopy studies,
the sarcomere is defined as a repeating unit of the myofibril
bordered by two Z-disks, which serve as anchoring
sites for the oppositely oriented thin-filaments of the
neighboring units. The midline of the sarcomere is referred
as to the M-line flanked by the H-zone corresponding to
the central thin filament-free area and to the head-less
area of the bipolar thick filaments. The sarcomeres are
extremely highly ordered macromolecular assemblies
where structural organization is intimately linked to the
functionality of these contractile units. Therefore, precise
structural description of the sarcomeres is critical to better
understand the mechanisms of muscle development and
maintenance. We previously established a single-molecule
localization microscopy based approach, which can deliver
localization maps of multiprotein complexes with very high
precision, virtually attaining single protein size resolution.
By combining the tools of Drosophila genetics with
nanoscopy, we plan to better understand the molecular
mechanisms of sarcomere assembly and growth during
development.

Szikora, S., Gajdos, T., Novák, T., Farkas, D., Földi, I., Lenart,
P., Erdélyi, M., Mihály, J. (2020) Nanoscopy reveals the
layered organization of the sarcomeric H-zone and I-band
complexes. J. Cell Biol 219: 1 Paper: e201907026 , 21 p.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Classical and molecular Drosophila genetics, molecular
biology, cell biology, cytoskeleton analysis, immunohistochemistry, the basic methods of biochemistry, confocal and
superresolution microscopy, behavioral tests, live imaging,
digital image analysis.
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Gajdos, T., Cserteg, Z., Szikora, S., Novak, T., Kovacs, B. B.
H., Szabo, G., Mihaly, J., and Erdelyi, M. (2019) mmSTORM:
Multimodal localization based super-resolution microscopy,
Sci Rep, vol. 9.
Migh, E., Gotz, T., Foldi, I., Szikora, S., Gombos, R., Darula, Z.,
Medzihradszky, K., Maleth, J., Hegyi, P., Sigrist, S., Mihaly, J.
(2018) Microtubule organization in presynaptic boutons
relies on the formin. Daam Development 145(6).
Szikora, S., Foldi, I., Toth, K., Migh, E., Vig, A., Bugyi, B., Maleth,
J., Hegyi, P., Kaltenecker, P., Sanchez-Soriano, N., Mihaly, J.
(2017) The formin DAAM is required for coordination of the
actin and microtubule cytoskeleton in axonal growth cones.
J Cell Sci 130(15): 2506–2519.
Teréz Vig, A., Földi, I., Szikora, S., Migh, E., Gombos, R.,
Ágnes Tóth, M., Huber, T., Pintér, R., Csaba Talián, G., Mihály,
J., Bugyi, B. (2017) The activities of the c-terminal regions
of the formin protein disheveled-associated activator of
morphogenesis (daam) in actin dynamics. J Biol Chem
292(33): 13566–13583.
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According to the criteria of “Sepsis-3” consensus conference,
sepsis is defined as a life-threatening organ dysfunction
caused by a dysregulated host response to infection.
Sepsis is still one of the most frequent cause of death in
intensive clinical care, so a well-standardized animal model
compatible with human symptoms is essential in research.
There are many descriptions of the process of sepsis in the
related literature, but the microbiological background is a
less researched area, despite the fact that sepsis is caused
by a polymicrobial infection. Based on the above, only that
sepsis model is appropriate, where live microorganisms
are used, and for this reason, it is indispensable to describe
the microbial profile of the animals, and calculate the
initial concentration of the microorganism suspension for
the sepsis induction. One of the major problems during
sepsis is the disproportion between oxygen transport
and use, which necessarily leads to the energy deficiency
of the cells, therefore, we the mitochondrial eﬀects of
diﬀerent pharmacons from the therapeutic targets were
investigated. In our view, the main target of sepsis can be
the supply of oxygen and energy to the body, mitigating
the mitochondrial dysfunction, and thus reducing the
inflammatory response to severe organ damage. We
believe that our therapeutic approaches to mitochondrial
dysfunction can improve the condition of septic patients.

Tallósy, S.P. (2014) et al., Investigation of the antibacterial
eﬀects of silver-modified TiO2 and ZnO plasmonic
photocatalysts embedded in polymer thin films. Environ.
Sci. Pollut. Res 21(19): 11155–11167.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Our research laboratories are equipped with instruments
to identify macro- and microcirculatory changes
(hemodynamic computerized data-acquisition and
analysis systems, laser-Doppler flowmetry, fluorescencebased intravital microscopy, orthogonal polarisation
spectral imaging). Fluorescence confocal laser scanning
endomicroscopy technique oﬀers the possibility of
acquiring precise in vivo data for histological analysis. A
high resolution respirometer is available for examination
of mitochondrial function (activities of the components
of electron transport chain) and additional laboratory
facilities (ELISA) to study inflammatory biomarkers. Animal
house and fully-equipped operating theatres are available
for surgical intervention of small (rats) and larger animals
(minipigs).

Tallósy, S.P. et al. (2016) Adhesion and inactivation of Gramnegative and Gram-positive bacteria on photoreactive
TiO2/polymer and Ag–TiO2/polymer nanohybrid films.
Appl. Surf. Sci 371: 139–150.
Tallósy, S.P., Janovák, L., Ménesi, J., Nagy, E., Juhász, Á.,
Dékány, I. (2014) LED-light Activated Antibacterial Surfaces
Using Silver-modified TiO2 Embedded in Polymer Matrix. J.
Adv. Oxid. Technol. 17(1)
Janovak, L. et al. (2014) Synthesis of pH-sensitive copolymer
thin solid films embedded with silver nanoparticles for
controlled release and their fungicide properties. J. Drug
Deliv. Sci. Technol. 24(6): 628–636.
Janovák, L. et al. (2017) Hydroxyapatite-enhanced
structural, photocatalytic and antibacterial properties of
photoreactive TiO2/HAp/polyacrylate hybrid thin films.
Surf. Coatings Technol. 326: 316–326.
Deák, Á. et al. (2015) Spherical LDH–Ag°-Montmorillonite
Heterocoagulated System with a pH-Dependent Sol–Gel
Structure for Controlled Accessibility of AgNPs Immobilized
on the Clay Lamellae. Langmuir 31(6): 2019–2027.
Samu, G.F. et al. (2017) Photocatalytic, photoelectrochemical,
and antibacterial activity of benign-by-design mechanochemically synthesized metal oxide nanomaterials. Catal.
Today 284: 3–10.
Veres, Á. et al. (2012) J. Adv. Oxid. Technol 15(1) [STI, Science
& Technology Integration], 2012.
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Genomics is the study of the structure and function of
genome. The genome sequences of many organisms have
now been determined. It has also been described that the
mammalian genomes contain approximately 22,000 proteincoding genes, however, they only represent about 1% of
the genomes. It has also been demonstrated, that almost
the entire genome is transcriptionally active at both DNA
strands. More and more results show that the non-protein
coding RNAs have a very important role on the regulation of
gene expression, on various post-transcriptional processes
and on the translation. Our research projects focus on
the analysis of various viruses (e. g., Herpes simplex virus,
Varicella Zoster virus, Vaccinia virus, etc.). We examine the
gene expression profiles and transcriptional complexity
of these viruses, and also use them as model organisms
for the study of our Transcriptional Interference Network
(TIN) hypothesis, which propose a novel layer of genetic
regulation, and is based on the interactions between the
gene activities via the mechanisms of transcriptional readthrough between convergent, divergent and parallel gene
pairs. For these, we apply state-of-the-art sequencing and
bioinformatics techniques, as well as other cutting edge
technologies such as the CrispR-Cas9/dCas9 techniques,
with which we generate genetically modified viruses or
inducible gene expression. Our group also has bacterialfungal- and human genomics projects (analysis of the
genetic background of major depression, Alzheimer’s
Disease) by applying exome-, transcriptome-, methyl- and
ChIP-seq techniques.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
We apply a wide variety of standard molecular biological
methods and the most modern genomic approaches: DNA
and RNA purification, propagation and maintaining various
cell cultures, propagation of viruses, molecular cloning
(homologous recombination and CrispR technique), PCR,
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quantitative (q)PCR, digital (d)PCR, Northern- and Westernblot, fluorescent and confocal microscopy. Next- and third
generation sequencing (Illumina MiSeq, Oxford Nanopore
MinION): genome-, transcriptome-, small RNA sequencing,
analysis of epigenetic changes, preparation of sequencing
libraries, bioinformatics and statistics. Pacific Biosciences
RSII and Sequel data analysis and bioinformatics.

SELECTED PUBLICATIONS
Boldogkői, Z., Moldován. N., Balázs. Z., Snyder, M., Tombácz,
D. (2019) Long-Read Sequencing - A Powerful Tool in
Viral Transcriptome Research. Trends Microbiol S0966842X(19)30036-8.
Tombácz, D., Prazsák, I., Szűcs, A., Dénes, B., Snyder, M.,
Boldogkői, Z. (2018) Dynamic transcriptome profiling
dataset of vaccinia virus obtained from long-read
sequencing techniques. Gigascience 7(12): giy139.
Tombácz, D., Sharon, D., Szűcs, A., Moldován, N., Snyder,
M., Boldogkői, Z. (2018) Transcriptome-wide survey of
pseudorabies virus using next- and third-generation
sequencing platforms. Sci Data. 5: 180119.
Tombácz, D., Maróti, Z., Kalmár, T., Csabai, Z., Balázs, Z.,
Takahashi, S., Palkovits, M., Snyder, M., Boldogkői Z. (2017)
High-Coverage Whole-Exome Sequencing Identifies
Candidate Genes for Suicide in Victims with Major
Depressive Disorder. Sci Rep 7(1): 7106.
Boldogkői, Z., Balint. K., Awatramani. G.B., Balya, D.,
Busskamp,V., Viney, T.J., Lagali, P.S., Duebel, J., Pásti, E.,
Tombácz, D., Tóth, J.S., Takács, I.F., Scherf, B.G., Roska, B.
(2009) Genetically timed, activity-sensor and rainbow
transsynaptic viral tools. Nat Methods 6(2): 127-30.
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Dysfunction of epithelial ion transport has a crucial role
in the development of several diseases such as acute
pancreatitis or cystic fibrosis. Acute pancreatitis is among
the most common gastrointestinal disorders worldwide.
The disease is generally mild, however, the mortality rate in
its severe form is high. Researchers have shown that altered
ion transport could be responsible for the pathomechanism
of inflammatory pancreatic diseases, however, the exact
mechanism is unknown. At present, there is no specific
treatment. The aim of my research work is to find new
molecular and cellular therapeutic targets and to study
the ion transport mechanisms of pancreas related diseases
such as acute pancretitis or cystic fibrosis.

Tóth, E., Maléth, J., Závogyán, N., Fanczal, J., Grassalkovich,
A., Erdős, R., Pallagi, P., Horváth, G., Tretter, L., Bálint, E.R.,
Rakonczay, Jr., Z., Venglovecz, V., Hegyi, P., (2019) Novel
mitochondrial transition pore inhibitor N-methyl-4isoleucine cyclosporin is a new therapeutic option in acute
pancreatitis. J. Physiol. 597(24): 5879-5898.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Isolation of pancreatic ductal or acinar epithelial cells,
establishment of cells cultures, microsurgery techniques,
patch clamp. Fluorescent and confocal microscopy.
Molecular biology methods as immunfluorescence
staining, PCR, RT-PCR, ELISA. Induction of acute and chronic
pancreatitis in diﬀerent animal models in vivo; mice, ferrets,
pigs, guinea pigs, enzymatic assays, histological analysis.

Rumbus*, Z., Toth*, E., Poto, L., Vincze, A., Veres, G., Czako,
L., Olah, E., Marta, K., Miko, A., Rakonczay, Jr., Z., Balla, Zs.,
Kaszaki, J., Foldesi, I., Maleth, J., Hegyi▪, P., and Garami, A.,▪
Bidirectional Relationship Between Reduced Blood pH and
Acute Pancreatitis: A Translational Study of Their Noxious
Combination (2018) Front. Physiol. 9: 1360.
*Authors share a co-authorship of this article, ▪Authors
share a co- last authorship of this article
Venglovecz, V., Pallagi, P., Kemény, V., J., Balázs, A., Balla, Zs.,
Becskeházi, E., Gál, E., Tóth, E., Zvara, Á., Puskás, G.L., Borka,
K., Sendler, M., Lerch, M.M., Mayerle, J., Kühn, J.-P., Rakonczay,
Jr.Z., Hegyi, P. (2018) The Importance of Aquaporin 1 in
Pancreatitis and Its Relation to the CFTR Cl- Channel. Front.
Physiol. 9: 854.
Fanczal, J., Pallagi, P., Görög, M., Diszházi, Gy., Almássy,
J., Madácsy, T., Varga, Á., Csernay‐Biró, P., Katona, X., Tóth,
E., Molnár, R., Rakonczay, Jr. Z., Hegyi, P., Maléth, P. (2020)
TRPM2‐mediated extracellular Ca2+ entry promotes acinar
cell necrosis in biliary acute pancreatitis J. Physiol. 598(6):
1253-1270.
Szentesi, A., Tóth, E., Bálint, E., Fanczal, J., Madácsy, T., Laczkó,
D., Ignáth, I., Balázs, A., Pallagi, P., Maléth, J., Rakonczay, Jr. Z.,
Kui, B., Illés, D., Márta, K., Blaskó, A., Demcsák, A., Párniczky,
A., Pár, G., Gódi, Sz., Mosztbacher, D., Szücs, Á., Halász, A.,
Izbéki, F., Farkas, N., Hegyi, P., and Hungarian Pancreatic
Study Group¶ (2016) Analysis of Research Activity in
Gastroenterology: Pancreatitis Is in Real Danger. Plos One
11(10): e0165244.
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Besides the bacterial flora, several fungal species are also
long-term occupants of the oral microbiota. Among these,
Candida are the most abundant species. Although the role
of the human bacteriota and virome is well characterized,
less is known about the composition of the mycobiota, let
alone its role in the host. Therefore, one purpose of our
project is to examine how do normal oral epithelial cells
respond to the presence of commensal Candida species.
We aim to explore their recognition, the corresponding
signal transduction mechanisms and potential eﬀector
functions in the presence of various fungal stimuli. Since
the last decade, numerous studies report alterations in the
diversity of the oral microflora of immunocompromised and
cancer patients (e.g. with oral squamous cell carcinoma),
allowing the overgrowth of opportunistic pathogenic
species (such as C. albicans and C. parapsilosis). Besides
the increased probability of oral candidiasis in these
patients, the abnormally altered microbiota might also
influence the underlying diseases’ progression. In addition
to investigating the immune response regulatory eﬀect
of normal oral epithelial cells, we further aim to examine
the potentially altered immunomodulatory eﬀects of oral
squamous cell carcinoma cells and to explore signaling
routes that might be associated with tumor progression
following fungal stimuli.

Toth, R., Nosek, J., Mora-Montes, H., Gabaldon, T., Bliss, J.M.,
Nosanchuk J.D., Turner, S.A., Butler, G., Vagvolgyi, Cs., Gacser,
A. (2019) The emergence of Candida parapsilosis: from
genes to the bedside. Clin Microbiol Rev 32(2): e00111-18.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Establishment/ optimization/ handling of in vitro coinfection models to examine fungal infections, using human
monocytic, epithelial and murine cell lines and primary cells;
phagocytosis and killing experiments; RNA preparation;
real-time PCR; ELISA; flow cytometry; metabolic activity;
cell adhesion and host cell killing (LDH) assays, live cell
imaging. Next-generation sequencing, RNA-seq, micro RNA
investigations.
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Toth, R., Cabral, V., Thuer, E., Bohner, F., Nemeth, T., Papp,
Cs., Nimrichter, L., Molnar, G., Vagvolgyi, Cs., Gabaldon, T.,
Nosanchuk, J.D., Gacser, A. (2018) Investigation of Candida
parapsilosis virulence regulatory factors during hostpathogen interaction. Sci Rep 8(1): 1346.
Toth, R., Toth, A., Vagvolgyi, Cs., Gacser, A. (2017) Candida
parapsilosis secreted lipase as an important virulence factor.
Curr Protein Pept Sci 18(10): 1043-1049.
Nagy, L.G., Toth, R., Kiss, E., Slot, J., Gacser, A., Kovacs, G.M.
(2017) Six Key Traits of Fungi: Their evolutionary origins and
genetic bases. Microbiol Spectr. 5(4).
Toth, R., Toth, A., Papp, Cs., Jankovics, F., Vagvolgyi,
Cs., Alonso, M.F., Bain, J.M., Erwig, L.P., Gacser, A. (2014)
Kinetic studies of Candida parapsilosis phagocytosis
by macrophages and detection of intracellular survival
mechanisms. Front Microbiol 5: 633.
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The extracorporeal circulation (ECC) can be lifesaving in
conditions, accompanied by severe acute respiratory or
circulatory failure, but the ECC related complications limit
the application of the technique, and this reduces the
group of patients who can benefit from the ECC treatment.
Moreover, the complications frequently aﬀect vital organs
(kidney, brain, heart) and as a result long lasting aftercare
can be necessary or in case of the most severe cases, it might
even cause the death of the patient. Our main purpose
is to develop and establish animal models, which will be
suitable to the examination of inflammatory processes that
play critical role in the pathomechanism of the ECC related
complications. The other aim is to develop an innovative
treatment method, the trans-oxygenator methane
administration to moderate ECC associated complications.

Szűcs, S., Bari, G., Ugocsai, M., Lashkarivand, R.A., Lajkó, N.,
Mohácsi, A., Szabó, A., Kaszaki, J., Boros, M., Érces, D., Varga,
G. (2019) Detection of Intestinal Tissue Perfusion by RealTime Breath Methane Analysis in Rat and Pig Models of
Mesenteric Circulatory Distress, Crit Care Med 47: (5) pp.
e403-e411.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Learn about small and large animal models of extracorporeal
circulation. Participation in animal experimental work, learn
about surgical techniques, macro and microhemodynamic
measurements. Methods of data processing, statistical
analysis of data. Active participation in human studies of
the research team.

Bari, G., Érces, D., Varga, G., Szűcs, Sz., Varga, Z., Bogáts,
G., Boros, M. (2019) Methane inhalation reduces the
systemic inflammatory response in a large animal model of
extracorporeal circulation. Eur J Cardiothorac Surg 56(1):
135-142.
Poles, M.Z., Bódi, N., Bagyánszki, M., Fekete, É., Mészáros,
A.T., Varga, G., Szűcs, Sz., Nászai, A., Kiss, L., Kozlov, A.V.,
Boros, M., Kaszaki, J. (2018) Reduction of nitrosative
stress by methane: Neuroprotection through xanthine
oxidoreductase inhibition in a rat model of mesenteric
ischemia-reperfusion. Free Radic Biol Med 120: 160-169.
Mészáros, A.T., Büki, T., Fazekas, B., Tuboly, E., Horváth, K.,
Poles, M.Z., Szucs, S., Varga, G., Kaszaki, J., Boros, M. (2017)
Inhalation of methane preserves the epithelial barrier
during ischemia and reperfusion in the rat small intestine.
Surgery 161(6): 1696-1709.
Boros, M., Ghyczy, M., Erces, D., Varga, G., Tokes, T., Kupai, K.,
Torday, C., Kaszaki, J. (2012) The anti-inflammatory eﬀects of
methane. Crit Care Med 40(4): 1269-1278.

163

BALÁZS VEDELEK

University of Szeged
Department of Biochemistry and Molecular Biology
Address: Közép fasor 52., H-6726 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Telomeres are nucleoprotein complexes responsible for
the protection of chromosome integrity. Telomeres hide
the ends of the chromosomes from DNA repair mechanism
to prevent chromosome fusions. Telomeres also buﬀer the
’end replication problem’ by the telomerase enzyme, which
can elongate the chromosomes ends. In human somatic
cells the telomerase is inactive; the chromosomes are
continuously shortening, which results in the senescence of
the cells. In tumours however the telomerase is reactivated
and provides the possibility of unlimited cell divisions. In
our lab we study the mechanisms behind telomerase gene
activation in tumours.

Sike, A., Nagy, E., Vedelek, B., et al. (2014) mRNA levels
of related Abcbgenes change opposite to each other
upon histonedeacetylase inhibition in drug-resistant
rathepatoma cells. PLoSOne 9(1): e84915. doi:10.1371/
journal.pone.0084915

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
DNA isolation from diﬀerent biological samples (bacteria,
FFPE tumour samples, urine), agarose gel electrophoresis,
cloning methods, enzymatic DNA manipulation techniques,
culturing of bacterial or mammalian cells, reporter assay,
chromatin immunprecipitation, PCR based techniques
(primer design, high fidelity PCR, nested PCR, PCR
mutagenesis, KASP, qPCR), heterologous protein expression
and protein purification, PAGE, macromolecule interaction
studies (gel filtration, immunprecipitation, MST).
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Vedelek, B., Blastyák, A., Boros, I.M. (2015) Cross-Species
Interaction between Rapidly Evolving Telomere-Specific
Drosophila Proteins. PLoSOne 10(11): e0142771.
doi:10.1371/journal.pone.0142771
Pahi, Z., Borsos, B.N., Vedelek, B., et al. (2017) TAF10 and
TAF10b partially redundant roles during Drosophila
melanogastermorphogenesis Transcription 8(5): 297-306.
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Despite of modern therapeutical eﬀorts, brain related
pathologies often cause life impairing neurological
symptoms. The neurovascular unit plays crucial role
in the maintenance of the homeostasis of the central
nervous system. Endothelial cells and pericytes are the
most exposed to mechanical stresses, therefore their
mechanobiology is of primordial importance. Successful
colonization of the brain involves active participation of
all cellular components of the neurovascular unit. Brain
colonization is a multistep process, often enhanced by
inflammatory signals. Although several mechanisms were
proposed for tumor dissemination, homing and metastatic
organotropism little is known about the mechanobiology of
this complex process. Our research is focused on structural,
morphological and nano-mechanical investigation
of cells of the neurovascular unit, using atomic force
microscopy combined with Raman spectroscopy. A more
detailed characterization and description regarding the
mechanobiology of the neurovascular unit points towards
development and application of more eﬀective drugs in
theranostic of neurological disease.

Varga, B., Domokos, R.A., Fazakas, C., Wilhelm, I., Krizbai,
I.A., Szegletes, Z, Gergely, C., Váró, G., Végh, A.G. (2018)
De-adhesion dynamics of melanoma cells from brain
endothelial layer. Biochim. Biophys. Acta. 1862: 745–751.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Varga, B., Fazakas, C., Molnár, J., Wilhelm, I., Domokos, R.A.,
Krizbai, I.A., Szegletes, Z., Váró, G., Végh, A.G. (2017) Direct
mapping of melanoma cell - endothelial cell interactions. J.
Mol. Recognit. 30.
Wilhelm, I., Fazakas, C., Molnar, J., Hasko, J., Vegh, A.G.,
Cervenak, L., Nagyoszi, P., Nyul-Toth, A., Farkas, A.E., Bauer,
H., Guillemin, G.J., Bauer, H.C., Varo, G., Krizbai, I.A. (2014)
Role of Rho/ROCK signaling in the interaction of melanoma
cells with the blood-brain barrier. Pigment Cell.Melanoma
Res. 27: 113–123.
Végh, A.G., Fazakas, C., Nagy, K., Wilhelm, I., Molnár, J.,
Krizbai, I.A., Szegletes, Z., Váró, G. (2012) Adhesion and
stress relaxation forces between melanoma and cerebral
endothelial cells. Eur. Biophys. J. 41: 139–145.
Végh, A.G., Fazakas, C., Nagy, K., Wilhelm, I., Krizbai, I.A.,
Nagyoszi, P., Szegletes, Z., Váró, G. (2011) Spatial and
temporal dependence of the cerebral endothelial cells
elasticity. J. Mol. Recognit. 24: 422–428.

High resolution atomic force microscopy imaging, single
cell force spectroscopy and micromanipulation. Vibrational
spectroscopy based confocal label free chemical imaging,
analysis and automatized manipulation of the obtained
data, required image processing methods. Special sample
preparation and manipualtion methodologies used for
high resolution images and spectroscopies.
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Disorders of epithelial ion transport play an important role
in the development of many diseases such as cystic fibrosis
or diarrhea. Recent research has shown that altered ion
transport may also be responsible for the pathomechanism
of pancreatic inflammatory diseases and for the abnormal,
metaplastic changes of the esophagus (Barrett’s
esophagus). The incidence of these diseases is increasing
worldwide, placing a huge and costly burden on health-care
system. At present, the pathomechanism of pancreatitis or
Barrett’s esophagus is not completely understood, which
makes it diﬃcult to develop eﬀective therapies. The aim
of my research work is to examine the role of ion transport
processes in the development and progression of these
gastrointestinal diseases and to identify therapeutic targets
that can be a promising starting point for treating of these
diseases.

Venglovecz, V., Pallagi, P., Kemény, L., Balázs, A., Balla, Zs.,
Becskeházi, E., Gál, E., Tóth, E., Zvara, Á., Puskás, L., Borka, K.,
Sendler, M., Lerch, M.M., Mayerle, J., Kühn, J.P., Rakonczay,
Z. Jr., Hegyi, P. (2018) The importance of Aquaporin 1 in
pancreatitis and its relation to the CFTR Cl- channel. Front
Physiol. 9: 854.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB

Venglovecz, V., Hegyi, P., Rakonczay, Z. Jr., Tiszlavicz, L.,
Nardi, A., Grunnet, M., Gray, M.A. (2011) Pathophysiological
relevance of apical large-conductance Ca2+-activated
potassium channels in pancreatic duct epithelial cells. Gut
60: 361-369.

Isolation of primary pancreatic and esophageal epithelial
cells, establishment of organoid cultures, cell culture.
Confocal and fluorescent microscopy (intracellular pH
and Ca2+ measurements), functional and morphological
examination of mitochondria, patch clamp technique.
Molecular biological methods such as immunofluorescence
staining, conventional and RT-PCR, Western blot, diﬀerent
cell assays (proliferation, migration, adhesion, cytotoxicity
assay). Induction of acute and chronic pancreatitis in animal
models, enzyme activity measurements (amylase, trypsin,
myeloperoxidase, lactate dehydrogenase), histological
studies.
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Laczkó, D., Rosztóczy, A., Birkás, K., Katona, M., Rakonczay, Z.
Jr., Tiszlavicz, L., Róka, R., Wittmann, T., Hegyi, P., Venglovecz,
V. (2016) Role of ion transporters in the bile acid-induced
esophageal injury. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.
311(1): G16-31.
Katona, M., Hegyi, P., Kui, B., Balla, Zs., Rakonczay, Z. Jr.,
Rázga, Zs., Tiszlavicz, L., Maléth, J., Venglovecz, V. (2016) A
novel, protective role of ursodeoxycholate in bile-induced
pancreatic ductal injury. Am J Physiol Gastrointest Liver
Physiol. 310(3): G193-204.

Park HW, Nam JH, Kim JY, Namkung W, Yoon JS, Lee JS, Kim
KS, Venglovecz V, Gray MA, Kim KH, and Lee MG: Dynamic
regulation of CFTR bicarbonate permeability by [Cl-]i and its
role in pancreatic bicarbonate secretion. Gastroenterology
139(2): 620-631.

ZOLTÁN JÁNOS VERÉB
University of Szeged
Department of Dermatology and Allergology
Regenerative Medicine and Cellular Pharmacology Research
Laboratory
Address: Korányi fasor 6., H-6720 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Stem cells present in the human adult body play a
crucial role in the maintaining of homeostasis, and in the
regeneration of tissues and organs. The loss or alteration of
their function have been shown to have an important role
in the pathomechanism of certain diseases. Mesenchymal
stem cells (MSCs) can be isolated from many tissues and
organs, and can be diﬀerentiated under appropriate
conditions towards osteoblasts, fat cells, chondrocytes,
myoblasts, fibroblasts, epithelium and other tissues as well.
The MSC is capable of controlling humoral and cellular
immune responses to prevent inflammation, tissue and
organ rejection. They have an extremely important role
in inducing local immunosuppression, in which both T
cells and dendritic cells are aﬀected by MSC. Due to their
immunosuppressive capacity and their high potential for
diﬀerentiation they became the most researched objects
of regenerative medicine. As cell therapy product MSC able
to regenerate the damaged tissues or organs and inhibit
inflammatory processes. Our research mainly focuses on
the role of mesenchymal stem cells in tissue regeneration,
and immunomodulation under healthy and pathological
conditions According this knowledge we create artificial
tissues, tissue engineered products using 3D bioprinting
from stem cells and bioscaﬀolds. We characterize the
biochemical and immunological properties of these
bioprinted tissues as well. We also investigate how MSC can
participate in tumor formation and metastasis.

Klusóczki, Á., Veréb, Z., Vámos, A., Fischer-Posovszky,
P., Wabitsch, M., Bacso, Z., Fésüs, L., Kristóf, E. (2019)
Diﬀerentiating SGBS adipocytes respond to PPARγ
stimulation, irisin and BMP7 by functional browning and
beige characteristics. Sci Rep 9(1): 5823.
Veréb, Z., Póliska, S., Albert, R., Olstad, OK., Boratkó, A.,
Csortos, C., Moe, MC., Facskó, A., Petrovski G. (2016) Role of
Human Corneal Stroma-Derived Mesenchymal-Like Stem
Cells in Corneal Immunity and Wound Healing. Sci Rep 6:
26227.
Veréb, Z., Albert, R., Póliska, S., Olstad, OK., Akhtar, S., Moe,
MC., Petrovski, G. (2013) Comparison of upstream regulators
in human ex vivo cultured cornea limbal epithelial stem cells
and diﬀerentiated corneal epithelial cells. BMC Genomics
14: 900.
Veréb, Z., Lumi, X., Andjelic, S., Globocnik-Petrovic, M.,
Urbancic, M., Hawlina, M., Facskó, A., Petrovski, G. (2013)
Functional and molecular characterization of ex vivo
cultured epiretinal membrane cells from human proliferative
diabetic retinopathy. Biomed Res Int 2013: 492376.
Varga, N., Veréb, Z., Rajnavölgyi, E., Német, K., Uher, F.,
Sarkadi, B., Apáti, A. (2011) Mesenchymal stem cell like
(MSCl) cells generated from human embryonic stem cells
support pluripotent cell growth. Biochem Biophys Res
Commun 14(3): 474-80.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
Isolation of stem cells and progenitor cells from various tissues,
in vitro and ex vivo cultivation of isolated cells. Phenotype
analysis of cells is performed by immunocytochemistry
and flow cytometry. Gene expression studies using PCR
and high throughput gene arrays. Measurement of in vitro
diﬀerentiation assays, wound healing and migration tests by
high content screening microscopy. Detection of proteins,
secreted factors by Western blots, ELISA and protein arrays.
Three-dimensional cell cultures and 3D bioprinting.
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SZILVIA VESZELKA

Institute of Biophysics
Biological Research Centre
Address: 6726 Temesvári krt. 62., H-6725 Szeged, Hungary

RESEARCH AREA

SELECTED PUBLICATIONS

Pharmaceutical treatment of most disorders of the central
nervous system, including neurodegenerative diseases and
brain tumors, is restricted due to the poor penetration of
drugs across the blood-brain barrier, the major entry route
for therapeutic compounds to the central nervous system.
The great majority of neuropharmaceutical candidates,
hydrophilic molecules, biopharmaceuticals, and eﬄux
transporter ligands have a low permeability across the
blood-brain barrier. Biocompatible and biodegradable
drug targeting systems, so-called nanocarriers hold a great
promise. Nanovesicles which can encorporate drug cargos
and present on their surfaces ligands for blood-brain barrier
endogenous nutrient transporters achieve increased
specificity and eﬃcacy for drug delivery across the bloodbrain barrier. Combination of such ligands is a novel and
innovative idea which could contribute to develop systems
for better treatment of central nervous system diseases.

Mészáros, M., Porkoláb, G., Kiss, L., Pilbat, A.M, Kóta, Z.,
Kupihár, Z., Kéri, A., Galbács, G., Siklós, L., Tóth, A., Fülöp, L.,
Csete, M., Sipos, Á., Hülper, P., Sipos, P., Páli, T., Rákhely, G.,
Szabó-Révész, P., Deli, M.A., Veszelka, S. (2018) Niosomes
decorated with dual ligands targeting brain endothelial
transporters increase cargo penetration across the bloodbrain barrier. Eur J Pharm Sci 123: 228-240.

TECHNIQUES AVAILABLE IN THE LAB
In vitro cell culture works, isolation of brain endothelial
cells (rat/mouse), toxicity measurements (MTT/LDH tests,
double cell nuclei staining, real-time cell monitoring assay),
resistance measurement, cell uptake and blood-brain barrier
transport experiments, immunohistochemistry, confocal
microscopy, scanning electron microscopy, spectrofluorometer measurements. Preparation of nanoparticles, zeta
potential and size measurements.
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Veszelka, S., Tóth, A., Walter, F.R., Tóth, A.E., Gróf, I., Mészáros,
M., Bocsik, A., Hellinger, É., Vastag, M., Rákhely, G., Deli, M.A.
(2018) Comparison of a Rat Primary Cell-Based Blood-Brain
Barrier Model With Epithelial and Brain Endothelial Cell
Lines: Gene Expression and Drug Transport. Front Mol
Neurosci 11: 166.
Veszelka, S., Meszaros, M., Kiss, L., Kota, Z., Pali, T., Hoyk, Z.,
Bozso, Z., Fulop, L., Toth, A., Rakhely, G., Deli, M.A. (2017)
Biotin and Glutathione Targeting of Solid Nanoparticles
to Cross Human Brain Endothelial Cells. Curr Pharm Des
23(28): 4198-4205.
Dithmer, S., Staat, C., Müller, C., Ku, M.C., Pohlmann, A.,
Niendorf, T., Gehne, N., Fallier-Becker, P., Kittel, Á., Walter,
F.R., Veszelka, S., Deli, M.A., Blasig, R., Haseloﬀ, R.F., Blasig,
I.E., Winkler, L. (2017) Claudin peptidomimetics modulate
tissue barriers for enhanced drug delivery. Ann N Y Acad
Sci 1397(1): 169-184.
Walter, F.R., Veszelka, S., Pásztói, M., Péterfi, Z.A., Tóth, A.,
Rákhely, G., Cervenak, L., Ábrahám, C.S., Deli, M.A. (2015)
Tesmilifene modifies brain endothelial functions and opens
the blood-brain/blood-glioma barrier. J Neurochem 134(6):
1040-54.

SZENT-GYÖRGYI
STUDENTS

”Discovery is seeing what everybody
else has seen, and thinking what
nobody else has thought.”
Albert Szent-Györgyi

Szent-Györgyi Students can become members of the Szeged Scientists
Academy after their successful admission. These students have already
achieved successes as secondary school pupils at the national OKTV and
at various international natural sciences competitions. They are especially
interested in medical and health sciences, including medical and biological
research, and they hope for a career in the field of scientific activities.
They are thoughtful, creative, open-minded people; driven by insatiable
academic curiosity.
Szent-Györgyi Students have the opportunity to establish a reliable,
internationally recognised and renowned career that rests on a widespread
network of international science and research.
Szent-Györgyi Students have the ability to join research groups of domestic
and foreign mentors so as to systematically achieve their future goals.
In the academic year of 2019/2020 41 Szent-Györgyi Students participated in
the Szeged Scientists Academy program.
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LEÓ ASZTALOS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 3rd
Name of Mentor: Dr. Lajos Kemény
Name of Junior Mentor: Dr. Máté Manczinger
Research topic: The bioinformatical investigation of the adaptive immune
system
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Cancer is one of the leading causes of death in the world. In the recent time with the development of
medicine, the treatment of tumours has changed fundamentally, and the survival of the patients improved
accordingly. In the case of advanced cancer, the discovery of immunotherapies has been a huge step
forward. This revolutionary therapy attempts to eliminate the malignant tumour cells with the help of our
immune system. This is possible, because tumour cells express mutant proteins that can be recognized
by HLA molecules and they can be presented to the T cells of our immune system. If the appropriate
mutant protein fragment (neoepitope) is presented, T cells can respond and kill the cells expressing them.
This process forms the basis of antitumour immunity. Unfortunately, immunotherapy does not work in
all patients, and in some cases after the treatment the tumour starts to grow suddenly which leads to the
death of the patient. We hypothesized that the dysfunction of antitumour immunity is potentially due to
immune tolerance in the tumour microenvironment, and we examined this from two perspectives. On the
one hand, based on our previous results, we have shown that the promiscuity of HLA molecules, i.e., how
many different epitopes they can bind, affects the survival of cancer patients. We found that contrary to
our expectations, HLA molecules that are capable of binding more different epitopes, i.e., those with high
promiscuity, are associated with worse survival in tumour patients while those with low promiscuity result
in better survival. This is potentially due to previously developed tolerance against human proteins. Because
high promiscuity HLA molecules present many different human epitopes to T cells, the immune system is
more likely to develop tolerance against these epitopes. However, in malignant diseases, the T cells are
less likely to respond to tumour neoepitopes. On the other hand, we hypothesized that some mutations
which occur in tumours are not recognized as foreign proteins by T cells, but induce a tolerogenic immune
response, thereby promoting tumour cell survival.
To show the adverse effects of the below outlined mechanisms on antitumour immunity, our main objective
was to investigate the extent of immune-mediated selection in tumours. We expected that tumours
containing neoepitopes that are recognized as foreign would trigger an immune-mediated inflammation.
As a result, the proportion of neoepitopes bound and presented by HLA molecules in tumour cells will be
lower than expected. In contrast, if tumours contain neoepitopes that elicit a tolerogenic immune response,
these tumour cells will not be destroyed by the immune system. Therefore, these tumours will be enriched
with neoepitopes that are bound and presented by HLA molecules. In addition, we expected that tumours
with high HLA promiscuity would also be enriched with presented neoepitopes due to the tolerogenic
immune environment.
To conduct the research, I downloaded the mutation data of 5670 tumour samples from the TCGA database.
I identified the mutant peptide sequences of the tumour samples with my own scripts written in the R
programming language. Then I predicted the binding of 84 602 094 mutant peptide sequences to the HLA
molecules using the MHCFlurry program. Previously, Thorrson and colleagues classified the TCGA tumour
samples into immunophenotypes based on their immunological characteristics and distinguished tumours
characterized by inflammation and immune tolerance. In both groups, using mathematical methods, we
defined the expected ratio of bound neoepitopes, and for comparison, I examined what we experienced in
each tumour. After that, I determined the extent of immune-mediated selection in tumours carrying HLA
alleles with different promiscuities.
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Based on our results, in tumours characterized by inflammation the proportion of neoantigens bound and
presented was lower compared to the expected value. Thus, according to our hypothesis, cells presenting
neoantigens in inflammatory tumours disappear because they are destroyed by the immune system. In the
case of tumours characterized with immune tolerance the proportion of neoantigens bound and presented
was 20% higher than the expected proportion. Potentially these enriched neoantigens are responsible for
the induced tolerance. In addition, we have found that tumours with high HLA promiscuity alleles are also
enriched with presented neoepitopes, probably because of the previously developed peripheral tolerance
against the many different human epitopes. This is consistent with our previous results, that high HLA
promiscuity results in worse survival in patients treated with immunotherapy. Our work on HLA promiscuity
has resulted in a manuscript that is currently under review (Nature Cancer).
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

On average I spend 15 hours in my Mentor’s laboratory. (including the home office during the pandemic)
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – Scientific Student’s conference in Szeged, Genetics - Cellular biology - Bioinformatics
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

“Negative trade-off between neoantigen repertoire breadth and the specificity of HLA-I molecules shapes
antitumour immunity” – Nature Cancer, under review
6. AWARDS AND PRIZES

2019 – Scientific Student’s conference in Szeged, 2nd prize, Genetics - Cellular biology - Bioinformatics
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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SZABOLCS BENE
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. Gyula Timinszky
Name of Junior Mentor: Dr. Szilvia Juhász
Research topic: The role of PARylation in DNA repair
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

The O-linked N-Acetylglycosylation (N-GlcNAc) is a posttranslational modification which has a proven role in
the cellular nutrition-related stress signalling. Recently, a study showed that the level of N-GlcNAc rises in
Drosophila cells in response to DNA damage.
One of our aims is to examine the process of PARylation, which is regulated by the PARP proteins. Clinical
trials show a great success for the blocking of PARP1 by Olaparib in the treatment of BRCA deficient cancers
because of synthetic lethality. The group I joined in February characterises novel target proteins for genomebased cancer therapy based on the above synthetic lethality. We observed that OGA depleted HeLa cell
show high sensitivity for Olaparib treatment. The OGA protein, which is an O-GlcNAcase enzyme, therefore
became our main research focus.
We asked what the connection between PARylation and N-GlcNAcylation was. To answer this question, we
included the OGT protein in our research, the enzyme responsible for the N-GlcNAcilation of proteins. To
better understand this posttranslational modification, we would like to examine the localization of these
two proteins in response to DNA damage in GFP-OGA/T expressing stable cell lines. We would also like to
know in which DNA repair pathways these proteins participate in. Furthermore, we are going to examine
the connection between PAR and N-GlcNAc and their level in the cells after DNA damage in the presence of
PARP1 inhibitors.
To examine the effect of their transient depletion, we carried out different experiments. In the cell sensitivity
assay, we measured the survival rate of the depleted cells after treatment with DNA damaging agents and
counting the surviving colonies in the culture dish. We found, that OGA depleted cells were sensitive to
Olaparib, while OGT depleted cells showed resistance. We also studied their role in DNA double-strand
break repair. In this experiment we studied the effect of Olaparib on the γH2AX (indicator of DNA double
strand breaks) level and the effect of Olaparib and X-ray on γH2AX foci number in the OGA/T depleted
cells. The OGA and OGT proteins participate in the regulation of γH2AX foci number and intensity. Namely,
OGA depletion leads to prolonged γH2AX foci formation and Olaparib treatment significantly elevates the
number of foci in the irradiated cells. OGT depletion, on the other hand, results in a slightly faster kinetic
of γH2AX resolution, compared to the control samples. To measure PAR and N-GlcNAc level, we treated
the cells with Olaparib, hydrogen-peroxide or X-ray, fixed the cells and immunostained them with PAR and
N-GlcNAc specific antibodies. For the analysis of microscopy images, we used ImageJ (free software) or
CellProfiler (free software). Our results show that the level of N-GlcNAc also elevates in human cells upon
DNA damage.
All our results are consistent with the notion that N-GlcNAcylation plays a regulatory role in DNA damage
repair.
In our current experiments we examine the GFP-OGA/T proteins’ in vivo localization using two experimental
setups. We use U2OS and HeLa human cell lines to all in vivo experiments. With the micro irradiation
technique, we fix the cells at different timepoints after UV treatment. If OGA/T localizes to the area of DNA
damage, the GFP intensity is elevated at the site of the micro irradiation. In another experiment, we UV
irradiate the cells with a Zeiss LSM 800 microscope and take pictures every ten seconds, therefore we can
follow the localization of the recombinant proteins in the cell after DNA damage in real time. In addition,
we are also planning to use DNA double-strand tracking reporter systems to examine these proteins role
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in DNA repair and we are studying whether the PARylation signal is affected by the OGA and OGT depletion
and whether PARylation effects the N-GlcNAc signal.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

During the semesters, 24 hours on average. In the summer break, 40 hours on average.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – Workshop on Chromatin Proteomics, Heraklion, Greece
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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GERGŐ BITAY
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. András Varró
Name of Junior Mentor: Dr. Norbert Nagy
Research topic: Investigating the role of the calcium activated potassium
channels in the spontaneous activity of the sinus node
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
The action potencial (AP) and the calcium cycle in cardiomyocytes take place simultaneously, but the
intracellular calcium influences the course of the AP greatly. Typically, the intracellular calcium influences
the AP via transmembrane ion-channels. The calcium activated potassium current
(SK-channel; IKCa ) could be a direct connection between the intracellular calcium and the AP, the presence
of which in ventricular cardiomyocytes unequivocally proven, although in the case of the sinoatrial node
(SAN) is not yet fully understood. These channels may link the calcium homeostasis with the spontaneous
activity of the SAN, since the intracellular calcium with the IKCa can contribute directly to membrane potential
changes, and thus to the automaticity of the SAN.
Aims
In our experiments we aimed to prove the supposed existence and investigate the role the of the IKCa in
rabbit SAN by using the selective SK-channel blocker apamin.
Methods
New Zealand rabbits were used for our experiments weighing between 2-2,5 kg. After extracting the heart,
we obtained SAN cells by enzymatic dissociation of the right atrium. The ion-currents were measured by
whole-cell configuration of patch-clamp technique using SAN AP measured by perforated patch-clamp
technique as command potential. During the ion-current measurements we simultaneously measured
the calcium transient by fluorescent optical technique. We used fluo-4 fluorescent dye. Throughout the
experiments spontaneously contracting cells were chosen.
Results
Immunohistochemistry on isolated SAN cells showed the existence of SK-channels in the cell membrane. In
cells containing 500 nM calcium, 100 nM of apamin exerted inhibition of the SK-channels, as well as in the
cells without buffered intracellular calcium.
Conclusions
Our results suggest that SK-channels are expressed in SAN cells and that IKCa can have a physiological
regulating function in the spontaneous activity, although further research is needed to conclude the precise
mechanism.
My own contributions: extraction of the heart, assisting in preparing the sinus node tissue, taking part in
patch-clamp measurements.
Introduction
There was an extensive research in the institute, which I joined after we were allowed to visit the laboratories
due to the pandemic. Amongst competitive athletes, structural and electrophysiological changes take
place in the heart, resulting in the so called “athlete’s heart”, which according to studies has a tendency for
arrhythmias. Non-ischaemic sudden cardiac death is a very rare occurrence, but competitive athletes are
significantly more endangered than the control population of the same age.
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Aims
We aimed to investigate the electrophysical changes of the SAN leading to sudden cardiac death on dog
models due to extensive training.
Methods
After four months of vigorous training we validated the existence of athlete’s heart by ultrasound, and we
measured the heart frequency with EKG. APs were measured using conventional microelectrode technique
on sinus node tissue prepared from the right atrium from 12-12 dogs (control and trained dogs). The APs
from the spontaneously contracting tissues were recorded in control conditions (Locke solution) and after
the application of 100 nM of isoprenaline.
Results
We measured increased bradycardia in the case of trained dogs with ECG, the cause of which can be attributed
in part to an increased vagal tone, because the increased bradycardia remained after the administration of
atropin. Significant bradycardia was also found in the trained group when APs were measured on isolated SAN
tissue (without the impact of the autonomous nervous system). Due to the beta-adrenerg agonist isoprenaline,
there was a major increase of frequency in both groups, but the increase due to training was larger.
Conclusions
We measured increased bradycardia in vivo as well as in vitro in the case of the athlete’s heart models.
The explanation of this could be that the intensive training induced bradycardia could be the result of an
increased vagal tone as well as changes in the expression of ion channels in the tissue (Funny-current, NCX).
Furthermore, our results suggest the increased sensitivity of beta-adrenerg receptors in the trained group.
My own contributions: taking part in conventional microelectrode technique measurements, analysing the data.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

12
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

The role of the reverse Na+/Ca2+ exchanger in the sinus node spontaneous automaticity
Tóth Noémi, Szlovák Jozefina, Loewe Axel, Gazdag Péter, Bitay Gergő, Levijoki Jouko, Papp Gyula, Varró
András, Nagy Norbert
Magyar Kardiológusok Társasága 2020. évi kongresszusa (postponed)
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Zsófia Kohajda, Noémi Tóth, Jozefina Szlovák, Axel Loewe, Gergő Bitay, Péter Gazdag, János Prorok,
Norbert Jost, Jouko Levijoki, Piero Pollesello, Julius Gy. Papp, András Varró, Norbert Nagy
Novel Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitor ORM-10962 Supports Coupled Function of Funny-Current and Na+/
Ca2+ Exchanger in Pacemaking of Rabbit Sinus Node Tissue
Frontiers in Pharmacology, 2020 Jan 29;10:1632. doi: 10.3389/fphar.2019.01632. eCollection 2019.
6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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MÁRTON SIMON CZIKKELY
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 3rd
Name of Mentor: Dr. Csaba Pál
Research topic: Systems level examination of resistance processes against
antibiotics targeting pathogens of critical priority
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
According to estimations, by 2050 the spread of multi-drug resistant bacteria will lead to a global healthcare
crisis. Nevertheless, fewer and fewer new antibiotics reach the market. This is due to the long and very
expensive development. The emergence of resistance further increases the risk of non-return on drug
research.
Aims
My aim, therefore, is to systematically investigate whether high levels of resistance can evolve against
antibiotics that are effective to critical priority pathogens and are in the clinical development phase or
have recently been marketed. In addition to the examination of the development of resistance, my aim
is also to investigate the mechanisms by which I can provide valuable information for targeted antibiotic
development.
Methods
Mapping the list of antibiotics under development and the available data, I selected 9 (omoadacyclin - OMA,
eravacycline - ERA, ceftobiprole - CEF, cefiderocol - FID, delafloxacin - DEL, gepotidacin - GEP, zoliflodacin ZOL, apramycin-sulphate - APS, and sulopenem - SUL) from 5 different antibiotic families that act on those
Gram-negative bacteria which the WHO has classified as the most critical ones. These are Acinetobacter
baumannii and the Enterobacteriaceae family (e.g., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae). I used one
wild-type and one carbapenem-resistant clinical isolate strain from each of the 3 species to map the
emergence of antibiotic resistance and the mechanisms behind. To validate my results, I also selected 1-1
control antibiotics based on their mechanism of action for the experiments (doxycycline - DOX, cefdinir CFD, moxifloxacin - MOX, gentamicin - GEN, meropenem - MER), which are already routinely used in clinical
practice.
As a first step, I measured the minimum inhibitory concentration (MIC) of the antibiotics for all 6 strains. I
continued to work with strains where the baseline MIC did not exceed 4 µg/ml. Therefore, I was able to start
working on a total of 37 pairs of antibiotic-bacterial strain (not counting the controls).
I then examined how random single genomic mutations affect resistance. For this purpose, I used the socalled “frequency of resistance assay” in which 1010 cells are plated on a medium that contains antibiotic of
MIC*2, MIC*4, MIC*8, and MIC*20 concentrations. I prepared 3-3 biological replicates.
Results and conclusions
Of the 37 pairs of antibiotic-bacterial strain tested, colonies appeared in 17 cases even on plates containing
antibiotics of MIC*20 concentration. The frequency of single genomic mutations causing decreased
susceptibility shows a very diverse picture both within species and antibiotic families. For example, in wildtype Escherichia coli, only 1 of the 8 tested agents (CEF) showed colonies selected at MIC*20 antibiotic
concentrations, while in wild-type Klebsiella pneumoniae in 5 cases (ERA, CEF, FID, DEL, ZOL) out of 9 tested.
In the fluoroquinolon family single mutations caused greater than twenty-fold increase in MIC only 2 times
out of 10 cases, while in the case of cephalosporins this number was 9 out of 10 cases studied.
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To validate whether isolated strains are clinically relevant, accurate MIC determination and in vitro fitness
measurements should be performed, for strains that grew at MIC*20 concentration. Strains showing a
clinically relevant profile will be sent for sequencing to elucidate the mechanism behind resistance. Bacterial
strains that did not show growth in the presence of MIC*20 concentration are further tested with that
antibiotic.
The next step is to look for the answer how random multiple genomic mutations, horizontal gene transfer
elements, and overexpression of individual genes affect resistance. After conducting these experiments,
we will be able to give a detailed and comprehensive picture of whether one of the latest agents acting on
Gram-negative pathogens will be able to stop the impending crisis.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

20 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – University of Szeged Scientific Student’s Associations Conference Biochemistry and Microbiology 2.
section, 2nd place
2019 – Science as storytelling – scientific communication workshop – EMBL, Heidelberg, Germany, 2019
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – University of Szeged Scientific Student’s Associations Conference Biochemistry and Microbiology 2.
section
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Published:
“Improved bacterial recombineering by parallelized protein discovery
Timothy M. Wannier, Akos Nyerges, Helene M. Kuchwara, Márton Czikkely, Dávid Balogh, Gabriel T. Filsinger,
Nathaniel C. Borders, Christopher J. Gregg, Marc J. Lajoie, Xavier Rios, Csaba Pál, and George M. Church
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - June 16, 2020 117 (24)
13689-13698
6. AWARDS AND PRIZES

2019 – Stephen W. Kuffler Scholarship
2020/2021 – National Higher Education Scholarship
2019 – New National Excellence Program 5-month scholarship
2019/20 – Municipality of Szeged: University Scholarship
2019/20 – Premium Educational Scholarship
7. OTHER ACHIEVEMENTS

In the occasion of the conference in Heidelberg, I visited the Typas Laboratory, which is outstanding in the
field of systems microbiology. During my visit, I gained a very useful experience to launch our new projects
currently underway.
As in previous years, I continued my science promotion activities this year. Within the framework of
the MEMO Science & Innovation program, I organized and conducted 3 scientific shows, and since the
beginning of the epidemic, 5 scientific quiz shows. In addition, I was an active participant in the Pál and Papp
Laboratory’s Joint Researchers’ Night program, and I also led visits to high school students.
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ROLAND FEJES
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 5th
Name of Mentor: Dr. József Kaszaki
Name of Junior Mentor: Dr. Szabolcs Péter Tallósy
Research topic: Effects of influencing N-methyl-D-aspartate receptors on
microcirculatory-mitochondrial distress in an experimental model of sepsis
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Sepsis is defined as a life-threatening condition whose central elements are dysregulated inflammation,
hypotension, and multiple organ failure (MOF) (Singer M, 2016). For several years, our work group has
been working on the development of a standardizable, polymicrobial sepsis model, following the
recommendations of the Minimum Quality Threshold in Pre-clinical Sepsis Studies (MQTiPSS, Osuchowski,
2018), which highlights strongly the importance of the monitoring of MOF. In our work, we created a Rat
Organ Failure Assessment score (ROFA score) derived from the human SOFA score system. Our publication
with the methodological development is in progress with the purpose to increase the translational strength
of the model.
Recent researches suggest that microcirculatory-mitochondrial distress syndrome underlies the processes
exacerbating the septic response, so we applied our model to develop therapies targeting microcirculatory
and mitochondrial resuscitation (MMR).
Increased expression and activation of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) has also been observed
in sepsis, leading to complex intracellular damage, oxidative-nitrosative stress (ONS), and microcirculatory
disorder. In the current research period, we investigated the effects of pharmacological inhibition of
NMDA-R in our sepsis model using endogenous NMDA antagonist (kynurenic acid - KYNA) and its synthetic
(SZR-72) analogue.
Aims
Our aim was to evaluate the effects of NMDA-R antagonist monotherapies on MOF, microcirculatory and
mitochondrial insufficiency and ONS in our polymicrobial rat sepsis model created according to MQTiPSS
recommendations.
Materials and methods
Male Sprague-Dawley rats (350±30 g; n =8/group) were used, and were divided into sham-operated, untreated
septic and KYNA or SZR-72-treated septic groups. Sepsis was induced by injection of fecal inoculum (0.6 g/
kg ip). The animals received analgesia and fluid therapy at 6 and 22 hours after sepsis induction. Septic
animals were treated with physiological saline, KYNA or SZR-72 ip. (160 μmol/animal) at 16th and 22nd hours
after induction. At the 23th hour of sepsis surgical instrumentation was performed under anaesthesia to
monitor the parameters as the components of ROFA score (PaO2/FiO2, mean arterial pressure, plasma
urea, AST/ALT ratio, lactate level), then the parameters of ileal serosal microcirculation (perfusion rate-PPV,
perfusion heterogeneity) were determined by intravital videomicroscopy imaging. The complex I- and IIlinked oxidative phosphorylation capacity (CI-, CII-OXPHOS) and mitochondrial membrane potential (ΔΨmt)
were determined from liver tissue homogenate with a high-resolution respirometer (Oroboros O2k). As
inflammatory markers, plasma endothelin-1 (ET-1), IL-6, intestinal nitrothyrosine (NT) levels, and xanthine
oxidoreductase activity were measured.
Results
Sepsis was characterized by a significant increase in ROFA (1.3±0.7 vs. 5.3±1.3). ET-1, IL-6, NT, XOR levels, and
complex microcirculatory-mitochondrial insufficiency evolved compared to the control group (PPV 87±7% vs.
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65±12%; CI-OXPHOS 158±14 vs. 73±16; CII-OXPHOS 328±81 vs. 189±67). Both NMDA-R antagonist treatments
significantly reduced the severity of ONS. The microcirculatory parameters were normalized by KNYA
treatment (PPV 85±11%) and CII-OXPHOS was significantly increased (307±38) compared to the untreated
septic group, while SZR-72 had a more pronounced effect on mitochondrial functions (CI-OXPHOS:117±18;
CII-OXPHOS:445±107). In these experiments I was involved in all work processes with performing several
tasks completely independently. During the evaluation of the data, the greatest emphasis was placed on the
determination of microcirculation parameters and ROFA points. Our results were submitted for publication
in the journal Frontiers in Medicine, it is currently under revision. I actively participated as a co-author in the
preparation of the graphic material, in the formulation of the microcirculatory and ROFA results, and in the
writing of some parts of the discussion during the pandemic preparedness period.
Conclusion
Treatment with SZR-72 directly modulates mitochondrial respiration, leading to improved conversion of
ADP to ATP, while administration of KYNA restores microcirculatory dysfunction. The differences observed
between the effects of KYNA and SZR-72 treatments are presumably due to differences in molecular
structure and receptor connections. According to literature data, NMDA-R antagonism results decreased
leading to improved tissue perfusion. SZR-72 improved mitochondrial function in a greater extent, which
may be due to the regulation of decreased ONS and intracellular Ca2+ flux. The exact mechanism of the
process is still unknown, the detected effects might be caused by different receptor affinities of the SZR-72
and KYNA for NMDA-R located on the plasma or mitochondrial membrane.
Further plans
During the summer, I started to develop a rat model of acute respiratory distress syndrome (ARDS), because
this disease is a common component of human septic MOF. For the pilot study I used male Sprague-Dawley
rats. I induced pulmonary inflammation with intratracheal LPS administration and extensive alveolar damage
with ventilation-induced barotrauma. During the indicated period, I performed the necessary preliminary
experiments and successfully created the experimental protocol. Further refinement of the model and the
pharmacological treatment of the established lung injury will be the main tasks for the period 2020-2021.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

Before the pandemic period I spent more than 10 hours a week with laboratory work at the institute. During
the restriction, we were in email contact, mostly regarding the writing of the article. After the restriction was
lifted, I spent approximately 20 hours a week doing laboratory work at the institute in June, July and August.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Roland Fejes: Az N-metil-D-aszpartát receptorok gátlása javítja a mitokondriális funkciózavart polimikrobiális
szepszis modellben patkányon. SZTE ÁOK, Local Scientific Student Conference. Supervisors: Dr. József Kaszaki,
Dr. Szabolcs Péter Tallósy, November 13-15, 2019, Szeged
Roland Fejes: Microcirculatory and mitochondrial resuscitation by modulation of endothelin receptors in a
rodent model of sepsis. 15th Academic Surgical Research, February 4-6, 2020, Orlando (FL), USA
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Roland Fejes: Az N-metil-D-aszpartát receptorok gátlása javítja a mitokondriális funkciózavart polimikrobiális
szepszis modellben patkányon. SZTE ÁOK, Local Scientific Student Conference. Supervisors: Dr. József Kaszaki,
Dr. Szabolcs Péter Tallósy, November 13-15, 2019, Szeged
Roland Fejes: Microcirculatory and mitochondrial resuscitation by modulation of endothelin receptors in a
rodent model of sepsis. 15th Academic Surgical Research, February 4-6, 2020, Orlando (FL), USA
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Rutai, Attila; Fejes, Roland; Juhász, László; Tallósy, Szabolcs Péter; Poles, Marietta Zita; Földesi, Imre;
Mészáros, András T.; Szabó, Andrea; Boros, Mihály; Kaszaki, József: Endothelin A and B Receptors: Potential
Targets for Microcirculatory-Mitochondrial Therapy in Experimental Sepsis. SHOCK: July 2020 - Volume 54 Issue 1 - p 87-95. doi: 10.1097/SHK.0000000000001414 (published)
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Rutai, Attila; Juhász, László; Fejes, Roland; Tallósy, Szabolcs Péter; Poles, Marietta Zita; Szabó, Andrea;
Vécsei, László; Boros, Mihály; Kaszaki, József: Contribution of N-methyl-D-aspartate receptor activation to
microcirculatory-mitochondrial dysfunction in experimental sepsis. Frontiers in Medicine (under review)
6. AWARDS AND PRIZES

Local Scientific Student Conference, Pharmacology II. section: II. place
Opportunity to participate in the 2021 National Scientific Student Conference
7. OTHER ACHIEVEMENTS

With the support of the Program, I applied to participate in the 2020 Lindau Nobel Laureate Meetings
and the evaluation committee judged my application positively, I was given the opportunity to participate
the meeting. Unfortunately, due to the SARS-CoV-2 epidemic, the meeting has been postponed this year,
however, I can participate the meeting in 2021 automatically.
After judging my abstract, I was given the opportunity to attend the 15th Bridges in Life Science Annual
Conference and 3rd International Student Conference in Wroclaw, Poland, organized by RECOOP, but
unfortunately the conference was postponed due to the pandemic. According to the latest information
provided by the organizers, if the situation allows, the conference will be held in the fall.
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ANNA TÁCIA FÜLÖP
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Molecular Bionics Engineer Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Csaba Pál
Name of Junior Mentor: Dr. Máté Manczinger
Research topic: Bioinformatical analysis of adaptive immune recognition
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
The separation of self-proteins and foreign proteins is a central function of the immune system. It is essential
for initiating adequate immune responses. A group of molecules named Human Leukocyte Antigens (HLA)
play an important role in the accomplishing of this separation task. These molecules present short peptides
called epitopes to the T cells. An epitope is the part of an antigen that is recognized by the immune system.
It is in the fundamental interest of any human organism that its immune system recognizes as many
epitopes as possible and that this recognition is as accurate as possible. That means the self-peptides are
recognized as self-, the foreigns as foreigns. A missed defense against a pathogen is just as dangerous as
an immune response against a self-peptide.
The extraordinary diversity of the chromosomal region encoding HLA molecules ensures that as many
epitopes as possible are recognized in individuals in the population. Due to this diversity, there is always
a good chance that there are immune individuals in the population against any one of a wide range of
pathogens.
The large variety of alleles allowed the emergence of several different strategies in response to different
evolutionary challenges. Some of these strategies can be examined based on the width of the range of
epitopes bound by the allele. HLA molecules with wide epitope repertoire are called generalist, and those
with narrower repertoire are called a specialist. A previous study by the research group led by M. Manczinger
found that generalist HLA alleles are more prevalent in populations exposed to a wide variety of variable
pathogens than elsewhere.
Aims
HLA alleles’ epitope binding strategy is particularly important for specialist alleles. Generalist alleles’
evolutionary benefits (recognition of more potential pathogen) are easy to understand. But what are the
benefits of the specialist alleles? Another interesting question is whether the epitopes bound by the special
alleles are different from those bound by the generalists.
An alternative form of selectivity is when the proportion of the epitopes associated with pathological
processes in the range of the epitopes bound by the allele is higher than that in the case of the other alleles.
Studying alleles following this strategy can help to understand the body’s response to an infectious disease
or tumor.
Methods
First, we collected epitope sets from large databases available on the Internet. Then I predicted the binding
of these epitopes by selected HLA alleles in silico. I used for this the netMHCpan server. I performed the
analysis by programs I wrote in the R programming language. R language is developed for this kind of
bioinformatical and biostatistical researches. I also created several plots to visualize the results.
Results
The ranges of epitopes bound by the generalist and specialist alleles differ not only in their width but also
in the typical amino acid patterns of the epitopes in the range. In the case of specialist alleles, we found
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that there is a high probability to find an amino acid from a narrow, well-defined group (consisting of only
one or a few different amino acids) in some particular position of the epitopes bound by the allele. This
predictability of amino acids is much lower in the case of generalist alleles. However, the two groups (the
generalists and the specialists) differ not only in the degree of the predictability of amino acids but also in
the pattern of predictable amino acids.
This indicates that HLA molecules can select epitopes according to their amino acid pattern. Some alleles’
selectivity is based on the origin of the epitopes and this can be even more relevant. I have studied three
epitope types: (a) epitopes of the human proteome, (b) epitopes derived from viral proteins, and (c) mutated
peptides derived from tumors (neoepitopes).
I found that a significant proportion of alleles bind epitopes derived from a virus or tumor more efficiently
than epitopes derived from self-proteins. This is the topic of my current research. We study the relationship
between the survival chances of immunotherapy patients and their HLA alleles. According to our original
hypothesis, if an allele recognizes neoepitopes more effectively, that improves the patients’ survival chances
who carry it. The next phase of my research project is to confirm this hypothesis using bioinformatics.
Conclusions
HLA alleles use several strategies to select epitopes to bind. On the one hand, they bound more effectively
tumor and viral epitopes. On the other hand, the generalist and specialist alleles have different characteristic
amino acid patterns and therefore present different epitopes for the immune system.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

10-12 hours/week
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

ÚNKP (New National Excellence Program) closing conference, 01. 07. 2020
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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TAMÁS PÉTER FÜZESI
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 2nd
Name of Mentor: Dr. Tamás Martinek
Research topic: Therapeutic macromolecules ganglioside-mediated cell
penetration and transcytosis
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

In our project we characterize a previously developed biomimetic pentapeptide sequence (WYKYW) which
is able to deliver protein molecules into human cells. The receptor of WYKYW is ganglioside GM1 in the cell
membrane. Upon binding GM1, WYKYW internalizes through a lipid-raft/caveolae-mediated endocytosis.
The resulting endosomes do not fuse with lysosomes, so this pathway could be appropriate to internalize
macromolecular sized pharmaceuticals.
We set out to optimize the endocytosis routing sequence and to gain further knowledge of the binding and
internalization mechanisms. Our main goal is to internalize protein cargo with biological effect into human
cell lines at therapeutically relevant extracellular concentration. We wanted to trigger biological effect by
delivering pro-apoptotic proteins (Bim BH3 sequence, granzyme B) into immortalized human cell lines.
We used several chemical and molecular biological techniques. The utilized peptides were created by solid
phase peptide synthesis and they were purified on a preparative RP-HPLC column. For the biophysical
characterization we used isothermal titration calorimetry, NMR-spectroscopy, tryptophan fluorescence
spectroscopy and circular dichroism spectroscopy. During the cell culture measurements I used flow
cytometry, confocal laser scanning microscopy and molecular cloning techniques (PCR, ligation, enzymatic
digestions, transformation). I purified the His-tagged granzyme B protein on nickel agarose column. The
purification was verified by Western blot.
In our previous work we successfully delivered proteins (FITC-labeled Neutravidin (NA), NA and biotinylated
primary and AlexaFluor647-conjugated secondary antibody complex) with the WYKYW sequence into
HeLa and Jurkat cells. We proved that the pathway of internalization is identical with the cholera toxin
beta-subunit’s mechanism. Furthermore, our cargo stayed intact even after 24 hours. With the biophysical
characterisation we showed that every amino acid is important in the ganglioside GM1 binding. Changing
the configurations of the amino acids is detrimental to binding, however backbone homologation led to
even better affinity in some cases. The importance of the membrane in the binding was shown, as the GM1
pentasaccharide moiety alone could not bind the pentapeptidic tag. According to my circular dichroism
spectroscopy measurements tryptophan insertion in the membrane was observed. I spent most of my lab
time synthetizing and tagging pro-apoptotic proteins in the laboratory. We ligated a DNA sequence which
contained the human granzyme B protein with the penetratin-WYKYW peptide into the pET22 vector.
A DNA sequence which coded the human granzyme B protein with the penetratin-WYKYW peptide was
ligated into the pET22 vector. Subsequently, the plasmid was amplified by DH5-alpha bacterium. In order
to produce the granzyme B protein, we transformed the plasmid into Rosetta Gami B and BL21 bacteria.
These bacteria species expressed the desired protein in inclusion bodies (IB) and inactive form which
had to be purified, solubilized and activated by enterokinase. We are still optimizing the conditions of the
purification due to the fact that the efficiency of the yield is low. To measure the pro-apoptotic proteins I
set up the detection of the apoptosis on HeLa cells. In the modell experiment, I measured apoptosis using
hydrogen-peroxide, Annexin V-AlexaFluor488 and MitoTracker Red stain with flow cytometry. Currently
we are still observing the functional properties of the purified and activated granzyme B. I started to
establish the negative controll of the functional tests in the previous months. The negative controll is the
copy of the granzyme B without the endocytosis routing sequence, however the making of this construct
require additional experiments.
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We found that the WYKYW-tag binds GM1 with high affinity and selectivity. We observed that the
membrane has an important part in the binding phenomenon. Moreover, the sequence can be optimized
by backbone-homologation. According to our results, only one original WYKYW sequence is able to deliver
protein cargos into cells, however the internalization takes place even with modified WYKYW analogues.
We successfully tagged the granzyme B and the Bim protein’s BH3 domain with the WYKYW. Hopefully,
these constructs will be able to induce apoptosis on immortalized human cell lines.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

Fifteen to seventeen per week depends on the types and lengths of the actual experiments
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ANNA GRASSALKOVICH
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 5th
Name of Mentor: Dr. Péter Hegyi
Name of Junior Mentor: Dr. Emese Tóth
Research topic: Examining the possible corrections of the cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel’s function
and expression during alcohol-induced acute pancreatitis
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Acute pancreatitis (AP) is a severe gastrointestinal disorder with no specific treatment. Recent years, the
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) has been shown to be a possible drug target
in AP. We hypothesized that restoration of CFTR expression and/or function can decrease the severity of
AP. 2 potential drugs are available to treat cystic fibrosis in a combination drug (Orkambi), which might be
utilized in the treatment of AP. VX-770 or Ivacaftor increases the open-state probability of the CFTR channel,
whereas VX-809 or Lumacaftor restore the impaired function and increases the effect of CFTR.
Aims
The main goal of the study is to investigate the effects of Ivacaftor (VX-770) and Lumacaftor (VX-809) during
pancreatitis in vitro and in vivo.
Our recent aim was to test the in vivo effects of VX-770 and VX-809 during acute and recurrent acute
pancreatitis (RAP) in guinea pigs.
We also aimed to develop a novel method of inducing RAP in vivo in guinea pigs, which is not available in
the literature yet.
Methods
Pancreatic ducts from guinea pigs were isolated by micro-dissection and enzymatic digestion as described
previously. CFTR damage was induced by administration of different concentration of ethanol (EtOH: 30,
50 and 100 mM) for 12 hours. In order to investigate the dose and time dependency of VX-770 and VX-809,
both drugs were administered in different, ascending concentrations (1, 3, 5, 10 µM) for different period
of times (3, 7, 9 hours). Then the pancreatic ducts were frozen in cryomold at -20 °C. The cryosections
(thickness 7 μm) of the isolated pancreatic ducts were cut via a Leica Cryostat. Sections were fixed in 4%
paraformaldehyde. Washing periods were administered with 1×Tris-buffered saline (TBS) solution. Antigen
retrieval was performed with 10 mM sodium citrate solution at pH 6 at 80-90 °C for 20 min. Blocking was
obtained for 1 h with 1% goat serum in 5% bovine serum albumin (BSA)-TBS solution. These sections were
then incubated with anti-CFTR rabbit antibody (Alomone Labs) overnight at 4°C. The following day the
samples were incubated with goat anti-rabbit secondary antibody (Alexa Fluor 488, Biotech) for 2 hours in
the dark in room temperature. Nuclei were counterstained with Hoechst 33342 (Thermo Fisher). Stainings
were analysed using a Zeiss LSM 880 confocal laser scanning microscope. Fluorescence intensity was given
in astronomical unit (AU).
To study the effects of VX-770 and VX-809 we induced in vivo AP in guinea pigs. Pancreatitis was induced
by cerulein (50 μg/bwkg) injected 10 times intraperitoneally (i.p.) hourly. The control groups recieved
physiological saline in the same amount as cerulein. The time between each injection was 1 hour and 3-X
animals were used per group. After the third injection animals were treated by per os 7,143 mg/kg VX-770
and 8,929 mg/kg VX-809. Guinea pigs were euthanized with i.p. 200 mg/bwkg pentobarbital and sacrified
2 h after the last injections of cerulein. The animals were exsanguinated through cardiac puncture and the
pancreas was removed. Blood from the cardiac puncture was placed on ice then centrifuged with 2500
RCF for 15 minutes at 4°C. Blood serum was collected from the pellet and stored at -20°C until use. A
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colorimetric kit was used to measure serum amylase activity. Absorbance of the samples were detected
at 405 nm. Formaldehyde-fixed pancreas samples were embedded in paraffin and were cut into 3 μm
thick sections and stained with hematoxylin-eosin. To quantify oedema, necrosis and leukocyte infiltration
grades a semiquantitative scoring system was used.
To study the effects of VX-770 and VX-809 we induced in vivo RAP in guinea pigs by cerulein (50 μg/bwkg).
Cerulein was injected 10 times intraperitoneally (i.p.), hourly. The time between each injection was 1 hour
and 3-X animals were used per group. The guinea pigs were injected every 3 days a total of 5 times. The
control groups recieved physiological saline in the same amount as cerulein.
Results
Administration of EtOH dose dependently decreased the plasma membrane expression of CFTR (noALC:
150AU, 30mM: 98AU, 50mM: 67AU and 100mM: 44AU, respectively) in guinea pig pancreatic ducts. 10 µM VX770 and/or VX-809 had no significant effect on channel’s expression on healthy pancreatic ducts. However,
VX-770 dose dependently restored the membrane localization of CFTR damaged by 12h treatment of 30
mM EtOH (noDRUG: 98AU, 1µM:101AU, 3µM:114AU, 5µM:133AU and 10µM:145AU). The same beneficial
effect was seen by VX-809 (noDRUG: 98AU, 1µM:111AU, 3µM:138AU, 5µM:156AU and 10µM: 177AU).
Combination of the two drugs did not synergize each other effects significantly. 5h-administration of both
drugs already provided the maximum effect. Longer administration of either VX-770 or VX-809 caused no
additional changes on CFTR expression.
In vivo experiments revealed that oral administration of VX-770 and VX-809 have a beneficial effect in AP by
reducing oedema, necrosis, leukocyte infiltration and serum amylase activity.

We are currently working on setting up the in vivo RAP model in guinea pigs therefore we are developing a
novel method.
Conclusions
Correction of CFTR expression in AP decreases disease severity which may imply new therapeutic options
for patients affected by pancreatitis.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

20 hours per week
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):
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2019 – University of Szeged, Faculty of Medicine TDK conference: Restoration of alcohol-induced expression
defect of CFTR in pancreatic ductal cells
2019 – 8th Translational Medicine Conference, Vecsés: VX-770 and VX-809 restore the alcohol-induced CFTR
expression defect in pancreatic ductal cells
2019 – 14th Meeting of Nobel Laureates and Talented Students, Szeged: VX-770 and VX-809 restore the
alcohol-induced CFTR expression defect in pancreatic ductal cells
2020 – 52nd Meeting of the European Pancreatic Club, Paris (virtual meeting): Correction and/or activation
of CFTR decrease the severity of acute pancreatitis (poster presentation)
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – University of Szeged, Faculty of Medicine TDK conference: Restoration of alcohol-induced expression
defect of CFTR in pancreatic ductal cells
2020 – 52nd Meeting of the European Pancreatic Club, Paris (virtual meeting): Correction and/or activation
of CFTR decrease the severity of acute pancreatitis
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Tóth, E., Maléth, J., Závogyán, N., Fanczal, J., Grassalkovich, A., Erdős, R., Pallagi, P., Horváth, G., Tretter, L.,
Bálint, E., Rakonczay, Z. Jr., Venglovecz, V., Hegyi, P. (2019): Novel mitochondrial transition pore inhibitor
N-methyl-4-isoleucine cyclosporin is a new therapeutic option in acute pancreatitis. J Physiol. 597(24):58795898.
6. AWARDS AND PRIZES

2019 – University of Szeged, Faculty of Medicine TDK Conference, 2nd prize
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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SZUZINA GYULAI-NAGY
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. László Dux
Name of Junior Mentor: Dr. Anikó Keller-Pintér
Research topic: Molecular mechanisms in the regeneration of the skeletal
muscle
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Cell migration is fundamentally important in several physiological and pathological processes including
tumor metastasis, immunsurveillance, tissue regeneration and angiogenesis. Cell movement is a complex
process, which requires the remodelling of the actin cytoskeleton, cell polarization and continuous
communication with the extracellular environment. The smallest size extracellular vesicles, the exosomes
with diameter of 20-100 nm, modulate migration: they could contain different proteins, enzymes, RNA,
receptors thereby they affect the behaviour of cells in both autocrine and paracrine manner. Syndecan-4
(SDC4) transmembrane proteoglycan has an important role in the regulation of migration. It is known that
the regeneration of skeletal muscle is impaired in SDC4 KO mice[1], and the role of SDC4 in the biogenesis of
exosomes[2] and the role of exosomes in the stabilization of adhesions[3] are also described. A mechanical
role of exosomes is also supposed during migration, exosome slim trails can promote cell motility[4]. We
have recently published the role of syndecan-4 mediated Tiam1 expression and distribution in myoblast
migration[5].
Aims
SDC4 proteoglycan affects the biogenesis of exosomes and the remodelling of actin cytoskeleton, so our
aim was to describe the role of exosomes and actin nanostructure in the migratory effects of SDC4. Besides
we wanted to analyze the connection between SDC4 and Tiam1 and the distribution of SDC4 in migrating
cells.
Methods
We decreased the expression of SDC4 with shRNA in C2C12 mouse myoblasts. We followed the movement
of the cells (n=60-222 cells/cell line) with live-cell imaging (18 h) and analyzed the data with CellTracker
and FIJI image analysis programs. We isolated exosomes by differential ultracentrifugation. We examined
the phalloidin-stained lamellipodial actin network by superresolution microscopy. To obtain fluorescent
staining we fixed the cells and stained them with anti-Tiam1 and anti-SDC4 rabbit antibodies and analyzed
the pictures with FIJI image analysis program.
Results
The silencing of SDC4 decreased the total way which was significantly increased by the isolated exosome
fraction of the medium of the control cells (non-transfected vs. scrambled sequence vs. shSDC4#1 vs.
shSDC4#2 vs. shSDC4#1+exosome fraction vs. shSDC4#2+exosome fraction: 527,9±10,78 vs. 512,4±14,59
vs. 262,9±6,628 vs. 281,7±8,561 vs. 343,0±15,38 vs. 349,3±21,14 µm), similarly to the other migratory
parameters (maximal and vectorial distance from origin, average and maximal speed). The number
and length of actin branches significantly decreased in the SDC4-silenced cell lines (non-transfected vs.
scrambled sequence vs. shSDC4#1 vs. shSDC4#2 average number / length (px): 10,90±0,068 / 6,325±1,624
vs. 11,59±0,061 / 5,391±1,389 vs. 10,27±0,050 / 1,941±0,097 vs. 10,15±0,057 / 1,939±0,080). We also analyzed
the actin nanostructure separately in the cortical and inner region of the lamellipodia. In the inner region
the number and length of actin branches significantly decreased compared to the cortical region in the
SDC4-silenced cell lines, indicating the inhomogene ditribution of the actin structure of the lamellipodia.
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This difference between regions is not present in the control cell lines.
In the fluorescent images we found an asymmetrical Tiam1 distribution with an increased intensity towards
the leading edge in the control cell lines, whereas this peak in the Tiam1-intensity was absent in the SDC4
silenced cells. The quantified results confirm the pervious observations, as the mean intensity values in the
individual cells are significantly decreased following syndecan-4 knockdown (non-transfected vs. scrambled
sequence vs. shSDC4#1 vs. shSDC4#2 average pixel intensity: 16898±567,3 vs. 20179±1128 vs. 7840±1096
vs. 9514±637,4), indicative of reduced Tiam1 expression in these cells. In migrating cells the total SDC4
intensity is significantly higher compared to the SDC4-silenced cells, while the distribution of SDC4 did not
change, which was described by the ratio of the amount of SDC4 accumulated in the quadrant facing the
direction of migration and the total amount of SDC4 in the particular cell.
Conclusions
SDC4 silencing decreases the migration of myoblasts, in which exosomes have an important role and which
is accompanied by nanoscale changes in the lamellipodial actin structure. The silencing of SDC4 decreases
the Tiam1 signal intensity and abrogates the asymmetric Tiam1 gradient towards the leading edge. As the
SDC4 is ubiquitously expressed, these mechanisms could also affect the migration of other cells types.
Becsky D*, Gyulai-Nagy S*, BalindA, Horvath P, Dux L, Keller-Pinter A. Myoblast Migration and Directional Persistence Affected
by Syndecan-4-Mediated Tiam-1 Expression and Distribution. Int J Mol Sci. 2020;21(3):823.
*: these authors contributed equally to this work
1
Cornelison, D D W et al. “Essential and separable roles for Syndecan-3 and Syndecan-4 in skeletal muscle development and
regeneration.” Genes&Development vol. 18,18 (2004): 2231-6.
2
Ju R et al. “Angiopoietin-2 secretion by endothelial cell exosomes: regulation by the phosphatidyl inositol 3-kinase (PI3K)/Akt/
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and syndecan-4/syntenin pathways.” The Journal of Biological Chemistry vol. 289,1
(2014): 510-9.
3
Sung B H et al. “Directional cell movement through tissues is controlled by exosome secretion.” Nature communications vol.
6, 7164 (2015).
4
Sung B Hwan and Alissa M Weaver. “Exosome secretion promotes chemotaxis of cancer cells.” Cell adhesion & migration vol.
11,2 (2017): 187-195.
5

2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

Approx. 10
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – SZTE ÁOK TDK Conference, Szeged: Szuzina Gyulai-Nagy – The role of exosomes and actin nanostructure in the migratory effects of syndecan-4
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

SZTE ÁOK TDK Conference, Szeged,13-15. November 2019.
Szuzina Gyulai-Nagy – The role of exosomes and actin nanostructure in the migratory effects of syndecan-4
(abstract)
TDK Conference of Marosvásárhely, Marosvásárhely, postponed to Autumn 2020.
Szuzina Gyulai-Nagy – The role of exosomes and actin nanostructure in the migratory effects of syndecan-4
(abstract)
Annual Meeting of the Cell-, Developmental- and Stem Cell Biologists, 30 October 2019, Gödöllő, Hungary,
co-author of a poster presentation and abstract:
Becsky D, Szabo K, Tamas T, Gyulai-Nagy S, Al-Gaadi D, Bartos Z, Balind A, Csernoch L, Dux L, Horvath P,
Erdelyi M, Homolya L, Szentesi P, Keller-Pinter A.: Syndecan-4 modulates cell polarity and migration by
influencing centrosome positioning and intracellular calcium distribution.
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Becsky D, Szabo K, Gyulai-Nagy S, Gajdos T, Bartos Z, Balind A, Dux L, Horvath P, Erdelyi M, Homolya L,
Keller-Pinter A.: Syndecan-4 Modulates Cell Polarity and Migration by Influencing Centrosome Positioning
and Intracellular Calcium Distribution. Frontiers in Cell and Developmental Biology. DOI: 10.3389/
fcell.2020.575227 IF: 5.201 (Scimago Q1 ranking) – accepted, August 2020.
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Becsky D*, Gyulai-Nagy S*, Balind A, Horvath P, Dux L, Keller-Pinter A.: Myoblast Migration and Directional
Persistence Affected by Syndecan-4-Mediated Tiam-1 Expression and Distribution. *these authors
contributed equally to this work Int. J. Mol. Sci. 21: 823. IF: 4.556 (Scimago Q1 ranking) – published, January
2020.
6. AWARDS AND PRIZES

13-15. November 2019. SZTE ÁOK TDK Conference, Szeged, Biochemistry section I. prize
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ÁKOS HARANGOZÓ
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 2nd
Name of Mentor: Dr. Zsolt Boldogkői
Name of Junior Mentor: Dr. Dóra Tombácz
Research topic: Examination of transcriptional and replicational
apparatuses in model organisms
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
I conduct my research in the SZTE Department of Medical Biology’s 3G research group dealing with
members of the Herpesviridae virus family. Last year I joined the transcriptome analysis of the Varicella
Zoster virus (VZV). VZV is part of the Alphaherpesvirinae subfamily, it has a double strand DNA genome and
it causes chickenpox. This year I also joined into a research concerning the Pseudorabies virus (PRV), which
has a double strand DNA genome, too. PRV causes Aujeszky’s disease in swine, but can also effect other
mammals. We use third generation also known as long-read technology for the transcriptome sequencing.
Aims of the research
One of our aims is to map out the transcriptome of the VZV and PRV, so we can find novel mRNA-s, noncoding RNA, introns, transcript variants, and to conduct a meta-analysis by comparing our VZV data to other
research groups’ transcriptome sequencing data. Our other main goal is to prove and examine Transcription
Interference Network (TIN) hypothesis. It is based on the interactions between the transcriptional
machineries of neighbouring genes at their overlapping regions. In order to find direct evidence to the
TIN hypothesis, we want to create a recombinant virus by deleting some of the PRV’s genes’ promoters or
change it to an other promoter. This way we modify the regulation of some of the gene groups and we can
examine the effect of this change on the whole transcriptome.
Introducing the applied methods
For virus growing we use porcine kidney (PK-15 cells) in the case of PRV and human fibroblast (MRC-5)
cells in the case of VZV. From the infected cells we isolate total RNA, which we can ribodeplate and we
can sequence it directly, this is called direct RNA sequencing, or with the help of reverse transcriptase and
primers we can turn it into cDNA. By using random primers we can mainly find non-coding RNAs. Or else
we use polyA selection and cap selection on the total RNA, and with primers make them into cDNA. We
determine the quantity of the RNA with Qubit device and it’s quality with Tapestation device. For sequencing
we use the MinION device.
The direct result of our sequencing is the raw .fast5 file, which we process with the Guppy Basecaller and we get
.fastq files. These contain the viruses’ and the hosts’ sequences, which we map onto our virus strain’s reference
genome with the help of the minimap2 program. This creates a .sam file which we process with samtools
and a program called LoRTIA which was developed by our team. The sequences can be visualized by IGV
using .bam files. The .sam and .gff3 files can be used for statistical analyses, also with the help of .gff3 files we
can examine the reads’ detailed specifics directly. For the VZV’s meta-analysis we collected the transcriptome
sequencing data of other research groups from the ENA database. These are either .fast5 or .fastq files, so
in the case of MinION sequencing we use the same processing and analysing steps we used for our data.
For the modification the PRV genome we use the pCas-Guide-EF1a-GFP vector. We plan to modify the
regions surrounding the us7-8, ul30 and ul44 genes. We multiplied the pCas-Guide-EF1a-GFP plasmid by
transforming it into DH5-α cells on LB medium, and then isolate it with ZymoPURE™ II Plasmid Midiprep
Kit, and tested it with the help of restriction endonucleases. The Crispr-Cas9 system requires gRNA for it to
work. We designed the gRNAs with Geneious program. To check if the oligos got into the vector we use PCR,
for that we designed primers with the SnapGene program.
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Results
We have identified new transcripts, including mRNAs, non-coding RNAs, polycistronic RNAs, spliced transcripts
and transcript isoforms. We have successfully compared, and identified similarities and differences between
the datasets created with varying technics by different research groups. We have successfully transfected
the pCas-Guide-EF1a-GFP vector and the pRL-525-deltaA-S-delta-gE-gI-GFP construct into PK-15 cells with
the help of Lipofectamine 2000 and 3000.
Conclusions
In our meta-analysis we will include Illumina, short-read sequencing data and compare them to our datasets,
by this examining how the different sequencing methods effect the produced reads. During the application
of the Crispr-Cas9 system we will put emphasis on the measurement and filtering of it’s off target effects. If
we succeed in proving the TIN hypothesis in the PRV, we will examine it in other model organisms.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

20 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

SZTE ÁOK TDK conference, 2019. november 13-15., Szeged
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Harangozó Ákos, Fodor Nikolett
University of Szeged, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology
Transcriptome analysis of the Varicella Zoster virus with long-read sequencing
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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MÁRK HARANGOZÓ
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. Antal Berényi
Research topic: Treatment of temporal lobe epilepsy with focused
transcranial stimulation
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Today, epilepsy is one of the most frequent neurological disorders, affecting around 1% of the world
population. Since approximately 30% of the epileptic patients, i.e. more than 10 million people are refractory
to drug treatments and surgical interventions often have a high risk of loss of different functions, other
therapeutic approaches are required. Our selected and investigated alternative possibility is the focused
electrical stimulation because this method can also be used in the case of drug-resistant patients, without
serious side effects and cognitive dysfunctions. In our experiments, we have used Long-Evans rats which
have proved to be suitable for inspecting and influencing temporal lobe epilepsy.
Aims
Temporal lobe epilepsy is the most common type of focal epilepsy and its advantageous property is that it
can be easily modeled in rats by using the kindling model. This kind of epileptic seizure is originating from
the hippocampus which is a bilateral, large and irregular brain structure. We would like to influence the
activity of the hippocampus by using two different configurations of transcranial electrical stimulation: in
the case of the diffuse stimulation, we target the area of the whole brain, while in the case of the focused
stimulation, we aim at the area of the hippocampus. The primary goal of this series of experiments is
to prove that the focused electrical stimulation of the hippocampus at the appropriate time results in
terminating seizures, and their durations reduced compared to control cases.
Introduction of the applied methods
A stimulation electrode was prepared and implanted into the hippocampal comissure to establish and
initiate seizure activity. For the focused stimulation of the hippocampi and the diffuse stimulation of the
whole brain, 5 pairs of small screws and the associated wires were superficially attached to the bilateral
parietal bones, then wires were soldered to a common connector. In addition, recording electrodes were
made and inserted into the bilateral hippocampi and somatomotor cortex on both sides to monitor the
activities of different areas of the brain and the spread of seizures. Brain signals were recorded through a
total of 24 channels, of which 9-9 were from bilateral hippocampi and 6 were from the somatomotor cortex.
We started kindling 3-5 days after the surgery: we stimulated the hippocampal comissure with the train of
short, repetitive electrical impulses. The initially short, mild seizures gradually worsen due to the repeated,
continuous stimulations, and their durations increased. As a result of successful kindling, spontaneous
seizures appeared later, too. We attempted to stop the induced seizures with focused and diffuse electrical
stimulation. Measurements were performed by using a closed-loop system: after detecting signals above
the preset threshold, we examined stimulations with different delays and parameters. After finishing the
experiments, rats were anesthetized with urethane and were terminated by transcardial perfusion using
physiological saline and paraformaldehyde. The brains were preserved for later histological processing and
examination.
Results
According to our data, it can be stated that the duration of seizures was significantly reduced when focused
stimulations with appropriate parameters were applied, compared to the control cases. Collating with the
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control ones, the effect of diffuse stimulation in reducing seizure duration can also be observed, but this
method is not as effective as the effect observed with focused stimulation.
Conclusions
Based on our results, we can conclude that the properly applied transcranial electrical stimulation may
be effective in reducing the length and severity of epileptic seizures. However, further measurements are
needed to confirm our current results. To sum up, hopefully these results may provide a basic research
background for the development of a new, clinically applicable tool that will be able to help epileptic patients
in the near future.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

25
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

SZTE ÁOK TDK conference, 13-15th of November 2019, Szeged
14th Meeting of Nobel Laureates and Talented Students, 2-4th of December 2019, Szeged
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Treatment of temporal lobe epilepsy with the electrical stimulation of the medial septum
Harangozó Márk, SZTE ÁOK, Department of Physiology
SZTE ÁOK TDK conference, 13-15th of November 2019, Szeged
Treatment of temporal lobe epilepsy with the electrical stimulation of the medial septum
Harangozó Márk, SZTE ÁOK, Department of Physiology
14th Meeting of Nobel Laureates and Talented Students, 2-4th of December 2019, Szeged
A closed-loop proxy-intervention of epileptic seizures
Yuichi Takeuchi1, 2, Márk Harangozó1, Lizeth Pedraza1, Tamás Földi1, Gábor Kozák1, and Antal Berényi1, 3
1
MTA-SZTE ‘Momentum’ Oscillatory Neuronal Networks Research Group, Department of Physiology,
University of Szeged, Szeged H-6720, Hungary; 2Department of Neuropharmacology, Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, Aichi 467-8603, Japan; 3Neuroscience Institute, New York
University, New York, New York 10016, USA
IBRO Workshop, 29-30th of January 2020, Szeged
The functional role of altered olfactory network synchrony in the development of depression
Qun Li1, Yuichi Takeuchi1, 2, Gábor Kozák1, Masahiro Ohsawa1, Márk Harangozó1 and Antal Berényi1
1
MTA-SZTE ‘Momentum’ Oscillatory Neuronal Networks Research Group, Department of Physiology,
University of Szeged, Szeged H-6720, Hungary; 2Department of Neuropharmacology, Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, Aichi 467-8603, Japan; 3Neuroscience Institute, New York
University, New York, New York 10016, USA
IBRO Workshop, 29-30th of January 2020, Szeged
Closed-loop stimulation of the medial septum terminates epilepsy seizures in rats
Yuichi Takeuchi1, 2, Mark Harangozo2, Lizeth Pedraza2, Tamas Foldi2, Gabor Kozak2, Antal Berenyi2, 3
1
Dept. Neuropharmacol., Grad. Sch. Pharmaceutical Sci., Nagoya City Univ.; 2Dept. Physiol., Univ. Szeged,
Hungary; 3Neurosci. Inst., New York Univ., USA
The 93rd Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, 16-18th of March 2020, Yokohama
5. MANUSCRIPTS (UNDER REVIEW):

Closed-loop stimulation of the medial septum terminates epileptic seizures
Yuichi Takeuchi1,2, Márk Harangozó1, Lizeth Pedraza1, Tamás Földi1, Gábor Kozák1, and Antal Berényi1,3
1
MTA-SZTE ‘Momentum’ Oscillatory Neuronal Networks Research Group, Department of Physiology,
University of Szeged, Szeged, 6720, Hungary; 2Department of Neuropharmacology, Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, 467-8603, Japan; 3Neuroscience Institute, New
York University, New York, NY 10016, USA
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6. AWARDS AND PRIZES

2nd prize in Physiology, pathophysiology section at the TDK Conference 2019 November
7. OTHER ACHIEVEMENTS

Best demonstrator of the second year 2018-2019, SZOTE Freshmen’s ball, 23rd of November 2019
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BARNABÁS HEGEDŰS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 2nd
Name of Mentor: Dr. Balázs Papp
Name of Junior Mentor: Dr. Balázs Szappanos
Research topic: The role of genome differences in the evolution of yeast
metabolome
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Technical developments of the last decades made it possible to measure the concentration of small
molecules inside a cell, creating the discipline of metabolomics. In our group we focus on the evolution of
yeast metabolome and we aim to understand the correlations driving this evolution. Previously in our lab
we observed a strong correlation between the extent of amino acid metabolome divergence and the extent
of gene content differences across yeast populations. Interestingly, this correlation remained significant
after removing the genes with known metabolic functions. This indicates that metabolic evolution is not
only coupled to gene content variations in metabolism related genes, but also to non-metabolic genes and
probably to genes with unknown functions.
Aims
In this project I compared genetic and metabolomic datasets of yeast to identify genes which might play
a role in defining intracellular amino acid levels, hence being responsible for metabolome divergence and
evolution. By doing so we can not only identify the genes which drive metabolome evolution, but also
identify new gene functions.
Methods
To achieve these aims I compared two datasets, one genetic and one metabolomic. The genetic data
came from a publication where gene content (sequence information and gene presence/absence data for
each strain) of more than a thousand yeast strains was determined1. The metabolomic data was created
by a member of our lab in a collaboration by measuring2 the intracellular amino acid concentration of
54 different yeast strains. I compared these datasets using different computational statistical methods
to determine which genes have a significant effect on the levels of amino acids. My final results came
from phylogenetic ANOVA, a commonly used statistical method in evolutionary biology which compares
different traits between groups by taking phylogenetic information into account. I used this test to compare
intracellular amino acid levels between yeast populations as a function of gene presence/absence. In order
to make our results even more reliable I included several filtering criteria into our calculations. One of these
was a so-called leave-one-out test where I systematically removed each population one by one from the
data and repeated the calculations to see whether the results remain significant without that population.
All statistical calculations were done in R.
Results
Using these methods I managed to identify an uncharacterized gene which has clear effect on the
intracellular concentration of numerous amino acids. The presence of the gene has the strongest effect on
the concentration of leucine (p=0.044), but with less rigorous statistical criteria effects on the concentration
of histidine, asparagine and arginine can also be shown. The amino acid sequence of the protein shows
strong similarity with several well-known amino acid transporters indicating that the gene codes for an
uncharacterized amino acid transporter.
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Conclusions
These results have shown that comparing gene content data with metabolomic measurements can be an
effective way of identifying genes involved in metabolic processes such as the regulation of intracellular
amino acid concentrations. Furthermore, the project has revealed that this method is capable of producing
significant results even with relatively low number of strains (i.e. a relatively small phylogenetic tree). This is
an important discovery because the amount of data is usually the biggest constraint in this field of science,
so methods which work with moderate amounts of data are valuable. Finally, I managed to identify an
uncharacterized amino acid transporter which is related to the intracellular concentration of multiple amino
acids. This gene can be one of the non-metabolic genes which are responsible for metabolome evolution.
In the future I will use even more elaborated methods (such as GWAS) to find more direct relationships
between genes and metabolome divergence.
References
(1) Peter, J., De Chiara, M., Friedrich, A. et al. Genome evolution across 1,011 Saccharomyces cerevisiae
isolates. Nature 556, 339–344. (2018)
(2) Mülleder M, Calvani E, Alam MT, et al. Functional Metabolomics Describes the Yeast Biosynthetic
Regulome. Cell. 2016;167(2):553-565.e12.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

12
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ZSÓFIA RITA HERNÁDI
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Pharmacy, Pharmacy Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. István Krizbai
Research topic: Regulation of the neurovascular unit in age-related brain
pathologies
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Among aging-associated pathologies of the central nervous system, stroke is one of the leading causes
of death both in Hungary and worldwide. The most common type of stroke is ischemic stroke which is
characterized by insufficient blood supply to the brain caused by blockage of vessels. This, in turn, leads
to cell and tissue death, resulting in neurological deficits. Circulation of the brain plays an important role
in preserving functionality of the aged nervous system. To make progress in the prevention of age-related
vascular dementia, more accurate predictions about the occurrence of pathological processes are required
to be made and in such a way, mechanisms responsible for these impairments can be blocked in time. It
is well-known that during ischemia the neurovascular unit, pericytes included, become dysfunctional. In
vivo contractility of these mural cells is still highly controversial. Growing evidence suggests that ischemia
induces contraction of microvascular pericytes, resulting in a lack of reperfusion and subsequent pericyte
death. Presumably these events are coordinated by contractile proteins such as smooth muscle actin (SMA),
although there is no clear evidence supporting this conjecture because of the heterogeneity of pericytes.
Aims
• Establishing a microocclusion animal model to study the direct effects of vessel blockage on microvascular
pericytes.
• Determining the regional distribution of microspheres lodged in brain microvessels.
• Furthermore, identifying which contraction-associated proteins are expressed in microvascular pericytes
by means of ex vivo immunofluorescent stainings and in silico data mining.
Methods
Experiments were carried out on BALB/c::DsRed transgenic reporter mice. To produce microocclusions in
the microvasculature of the brain, we injected 4,000 fluorescently labeled microspheres (10 µm) in the right
internal carotid artery. Animals were perfused with 4% paraformaldehyde solution 30, 60 and 120 minutes
after the injection, then we made 150 µm thick coronal brain slices. A series of images were acquired with an
epifluorescence microscope along the anterior-posterior axis of the cerebrum. From these micrographs a
three-dimensional reconstruction of the distribution of microspheres in the brain was created. The regional
distribution of the microbeads was determined with a stereotaxic mouse brain atlas, and statistical analysis
was performed on our data.
Immunofluorescent stainings for αSMA was made on 30 µm thick brain sections. By using an open access,
mouse single-cell transcriptome database (http://betsholtzlab.org/VascularSingleCells/database.html), we
analyzed the expression levels of genes that might be involved in pericyte contraction.
Results
Our results show that in all groups (30, 60, 120 minutes) a considerable amount of microspheres have been
stuck in brain microvessels. The 3D reconstructions revealed that the majority of microspheres caused
vessel blockage in the ipsilateral hemisphere. At the early time point (30 minutes), neocortex was the
most affected brain region by the occlusions. However, subsequently the number of lodged microspheres
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increased in other brain areas (hippocampus, thalamus) too.
By using immunofluorescence, we found that αSMA expression was markedly increased in pericytes that are
located in the proximity of microocclusions. Consequently, αSMA might be responsible for the vasoconstriction
near the microspheres. Besides αSMA, in silico screening of the transcriptome database has led to identification
of other genes (e.g.: Ldlr, Myl3, Mylip, Mylk3) which presumably have a role in pericyte contraction.
Conclusions
In conclusion, our observations indicate that the microocclusion model we used is suitable to study the
dysregulation of microvasculature in ischemia in which pericytes might play a crucial role. Our results can
facilitate the understanding of the poorly known mechanism and regulation of this pathological process.
Data on the regional distribution of microspheres also allow us to design and perform our further in vivo
experiments aimed to study the contractibility of pericytes using two photon microscopy. Based on the
immunofluorescent stainings it appears that pericytes that express αSMA can contract but this contraction
does not occur in every case, so further investigation is needed to prove the role of other putative contractile
proteins in occlusion-induced pericyte contraction.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

In average I spent 20 hours a week at the laboratory
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (UNDER REVIEW):

Ádám Mészáros, Kinga Molnár, Bernát Nógrádi, Zsófia Hernádi, Ádám Nyúl-Tóth, Imola Wilhelm, István A
Krizbai
Neurovascular Inflammaging in Health and Disease. Cells. 2020 Jul 4;9(7):1614. IF2019:4.366
6. AWARDS AND PRIZES

2019/2020 – New National Excellence Programme (UNKP) scholarship
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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MÁRTON HORVÁTH
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Molecular Bionics Engineer Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 3rd
Name of Mentor: Dr. Attila Gácser
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pathogen interaction
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

In the previous academic year, I continued my work in the research group of Prof. Attila Gácser. My work
aims to identify species-specific immune responses towards the opportunistic human pathogenic yeasts,
Candida parapsilosis and Candida albicans in healthy human oral epithelial cells. We have little knowledge
about the generated immune response against either of these species under normal physiological
conditions. Here we worked with the previously acquired non-cancerous, immortalized oral epithelial cell
line, OKF6/TERT2 cells. Transcriptome data from total-RNA samples and the supernatant of cells infected
with C. parapsilosis strain CLIB214 and C. albicans clinical isolate SC5314 were analysed.
Continuing my research from the previous years, my aim was to identify genes and miRNAs with altered
expression following host-pathogen interaction, and in the case of the latter to identify possible ‘target’
messenger RNAs using different bioinformatical methods, in order to explore species-specific activation
of inflammatory and tolerogenic pathways. In order to understand these phenomena, in addition to the
traditional gen-set-enrichment analysis (GSEA) methods, we placed explicit emphasis on the use of the
cutting-edge bioinformatics software package, Ingenuity pathway analysis (IPA). In IPA, causal algorithms
– based on the database curated by Quagen, that gives the real competitive advantage of the package –
allow us to identify modified biological functions and canonical signaling pathways downstream of altered
expression genes on a principle similar to GSEA analysis. However, in addition to this, make the prediction
of possible upstream regulators directly related to the altered gene expression pattern (using the ‘upstream
regulator analysis’ (URA), ‘mechanistic network’ (NM), ‘causal network analysis’ (CNA) tools) possible, forming
a bigger picture of the observed changes, as well as indicating their possible cause(s).
During the last year, we infected the host cells with the opportunistic pathogenic yeasts, C. albicans and C.
parapsilosis, and after 1h and 6h of coincubation, we performed total RNA extraction from the host cells.
Total-RNA and miRNA-sequencing was carried out on the RNA samples to analyse the transcriptome and
miRNA profile of host cells in the presence of each pathogen.
This year I performed the quality cutting and the alignment of the data to the reference genome. The majority
of the data were of excellent quality, met the set parameters, thus they were fit for further analyses. From
the alignment of the reads, I obtained a readcount value that directly reflects the level of expression of
each gene or miRNA, and the fpkm value (“fragment per kilobase kilobase of exon model per million reads
mapped”), a normalized version of this, that is considered to be more robust against distorting effects. I
observed a significant correlation between the values of these values, and I found that both can be used for
further downstream analyses. However, to follow the commonly used data analysis pipeline that is found
in the literature, I decided to keep the readcount values for further use.
Based on this, I determined changes in gene expression after each treatment, and I identified several genes
with significantly up- and down-regulated expression levels after treatment with either species compared to
the untreated control. Host miRNA profiling allowed us the identification of several miRNA species, specific
to either C. albicans (miR-12136, miR-1293, miR-138, miR-34b, miR-4521, miR-16-1, miR-20a, miR2110) or C.
parapsilosis (miR-1305, miR-4755) treatment. The results of the principal component analysis performed
on the samples show that while C. albicans significantly changed the regulation of transcription in the host
cells as the infection progressed, C. parapsilosis did not cause a significant change in a time- and doseindependent manner. From the study of the activation pattern we saw that during C. albicans infection
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the pathways associated with inflammation are significantly activated in the host cells compared to the
uninfected control. These were also activated in C. parapsilosis treated cells but to a lesser extent. We
suggest that a possible reason why epithelial cell responses differ towards C. parapsilosis and C. albicans,
could be as a result of the species-specific host miRNA response modulation.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

Except from the “home office” period in spring, 30 hours weekly
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – Participation in the local Annual Research Students Conference
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Horváth, M; Innate immune responses in human epithelial cells against Candida species, ÁOK FOK GYTK
ETSZK Annual Research Students Conference, 2019 (2019) p. 226; ISBN 978-963-306-705-5
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

I was awarded with the Szeged University’s Study Grant for Outstanding Results
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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DÁVID KURSZÁN JÁSZ
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 6th
Name of Mentor: Dr. Petra Hartmann
Research topic: Mitochondrial injury
Reporting period: 01 September 2019 - 31 July 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Methane (CH4) has proven protective properties in various ischemia-reperfusion (I/R) and inflammatory
scenarios. In our previous experiments on neonatal rat cardiomyocytes (NRMCs), the effects of CH4 on
mitochondrial respiration in a simulated I/R (sI/R) environment were demonstrated. CH4 treatment was
found to increase the basal respiratory activity and oxidative phosphorylation capacity of cell mitochondria
in sI/R. In parallel, CH4 treatment showed a relevant decrease in the production of hydrogen peroxide (H2O2)
in the cultured cells as well as a decrease in the number of apoptotic cells.
Aims
In the present experimental series, we aimed to explore further elements of the mechanism of CH4 action,
on mitochondrial H2O2 production. The effect of CH4 on the mitochondrial membrane including individual
respiratory complexes and several possible sites of mitochondrial H2O2 production, was studied in isolated
cardiac mitochondria, in an anoxia-reoxygenation (A/R) environment.
Materials and Methods
Cardiac mitochondria were isolated from left ventricle of heart of male SPRD rats. Suspension of
isolated mitochondria were subjected to 2-hour anoxia by using 100% N2 gas, followed by 30 minutes of
reoxygenization period with 2.2% CH4 and artificial air mixture (A/R and A/R+CH4 group, n=6-6). Normoxic
groups served as control. (Normoxia and Normoxia+CH4 group; n=6-6). High resolution respirometry
(Oxygraph-2K, Oroboros, Austria) was performed to determine mitochondrial respiratory functions. The
membrane potential changes of the mitochondrial inner membrane was measured with the voltage-sensitive
fluorophoric Safranin-O using the fluorescent module of the respirometer, while the mitochondrial H2O2
production of the respiratory chain was measured with Amplex Red. The complex I and II-linked respiratory
activity was examined separately in different groups using specific substrates and inhibitors of complexes.
Results
The respiratory activity of complex I remained stunned in the reoxygenation phase in line with the
overwhelming H2O2 production. In the presence of CH4, the complex I-linked respiration decreased in both
control and simulated ischemia-damaged mitochondria, but there were no changes in the presence of
rotenone, an irreversible complex I inhibitor. This suggests that CH4 treatment reduced H2O2 generation via
a partial blockade of electron transport in complex I.
Substrates of respiratory complexes induced a significant hyperpolarization in the mitochondrial
membrane potential under normoxic conditions. In contrast, hyperpolarization was abolished in the A/R
group. Substrate-induced changes in membrane potential were partially preserved as a result of CH4
supplementation.
The complex I and complex II-linked respiration activity and the role of the reverse electron flow (RET) were
investigated separately. CH4 significantly decreased the oxygen consumption of complex I, while it had no
effect on complex II-linked respiration under normoxic conditions. In contrast, CH4 treatment in the sI/
R+CH4 group significantly improved the oxygen consumption of complex II as compared to complex I.
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Conclusions
Our data suggest that CH4 reduces the H2O2 formation during the reoxygenation by partially blocking
electron transport through Complex I; Additionally, CH4 supplementation preserves the integrity of the
mitochondrial inner membrane. Further in vitro studies are needed to determine which of the many possible
active sites within Complex I can be altered by CH4 during reperfusion / reoxygenation.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

10 h/week (excluding quarantine period from March to May)
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Local TDK conference, Szeged, 2019. nov. 13-15.
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Local TDK conference, Szeged, 2019. nov. 13-15.
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

This year, 2 first- authorship manuscripts were submitted to Q1, peer reviewed journals, both are under
revision:
1. Benke–Jász et al.: Methane supplementation improves graft function in experimental heart transplantation.
The Journal of Heart and Lung Transplantation. Beküldve: 2020. 06.05.
2. Jász et al.: Reduction of myocardial ischemia/reperfusion-induced mitochondrial damage with exogenous
methane. Journal of Inflammation Beküldve: 2020. 07.05.
6. AWARDS AND PRIZES

Local TDK conference, Szeged, 2019. nov. 13-15. – 1st place
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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GÁBOR JUHÁSZ
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Gábor Juhász
Name of Junior Mentor: Dr. Tamás Maruzs
Research topic: Examination of Autophagy and Endocytosis in Drosophila
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

I have started my work at Dr. Gábor Juhász’s research group in February 2020. The main focus of the group
is the investigation of autophagy and autophagy-related phenomena. My aim in the first half-year reporting
period was to get acquainted with laboratory work, to fit in the group and to learn the methodology and
knowledge that is necessary to get involved in their topic.
During the first third of this period I have learnt the usage of lab tools, maintainance of fly stocks, the basics of
Drosophila genetics, as well as the recognition of sex, age, and marker phenotypes of adult flies and larvae.
In the second two months I further deepened my knowledge of the field by our lab’s online meetings and by
reading papers in the topic. During the summer I have carried out personal and collaborative experiments,
and also learnt two dissection and immunostaining methods, the usage of fluorescence microscope and
evaluation of the acquired images. I joined the research topic of my Junior Mentor, dr. Tamás Maruzs, which
is the understanding of the role of Snz (Snazarus) or Snx25 in the endosomal system of Drosophila larval
nephrocytes. This protein is known to form contact sites between endoplasmic reticulum (ER) cisterns, the
plasma membrane and lipid droplets in the investigated human and yeast cells as well as in fruit fly fat
cells. Interestingly, the same organellar contact is not present in garland nephrocytes based on our group’s
results. It seems that in these cells Snz is attached to recycling endosomes (RE) instead of lipid droplets.
Moreover, absence of Snz results in a pronounced change in RE localization and leads to the disruption of
the strictly organized endosomal system of nephrocytes. REs are part of the endosomal system, which is
composed of several membranous organelles of the cell. Membrane proteins taken up into early endosomes
in the course of endocytosis are transported back to the plasma membrane via a fast or - through REs - a
slow recycling route. The purpose of the current experiments of the project is to understand the connection
between Snz and REs with the utilization of a genetic toolset available for the typical RE membrane protein
Rab11. As we plan to carry out further experiments with these transgenes, first we wanted to test their
applicability in nephrocytes.
My first contribution to this work was the visualization of EYFP (Enhanced Yellow Fluorescent Protein) tagged Rab11 reporters in nephrocytes with the help of Dr. Tamás Maruzs and Enikő Lakatos. Namely,
I analyzed the localization of endogenous or Gal4-driven wildtype, constitutively active and dominantnegative transgenes. I also used an HA-tagged reporter and investigated the effect of a Rab11 knockdown
construct. Since the distribution of EYFP-Rab11 reporters was in line with our expectations, we have started
the generation of new, recombinant stocks using these transgenes.
We have obtained noteworthy results in the case of the HA-tagged reporter and the knockdown construct
as well: both the overexpression and knockdown of Rab11 lead to significant changes in Snz localization in
nephrocytes. After their detailed analysis, these results might represent key factors in understanding the
biological relevance of the Snz-RE connection.
In the future, we would like to combine EYFP-Rab11 reporters with an endogenous promoter-driven, HAtagged Snz transgene. The latter one was made by my Junior Mentor, and my task is to test the functionality
of this transgene. I have already carried out several immunostainings for this purpose, evaluation of the
results is in progress.
During the next research period we will further investigate the connection between Snz and REs. We will
also examine the response of snz null mutant nephrocytes and the viability of the null mutant animals
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during toxic stress. We will visualize Snz, the ER, REs, and the plasma membrane within the same cells
in order to get a more accurate image about their connection and the yet unknown role of Snz in the
endosomal system of Drosophila nephrocytes.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

11
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ENDRE KOCSIS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 2nd
Name of Mentor: Dr. Attila Hunyadi
Research topic: Preparation and investigation of fluorinated ecdysteroid
derivatives
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Ecdysteroids are a diverse group of secondary plant metabolites regarding both their structure and biological
effects. In mammals, natural ecdysteroids have anabolic, antioxidant and neuroprotective effects1 and some
of their less polar derivatives express a strong chemo-sensitising effect on both multi-drug resistant (MDR)
and non-MDR cell lines when combined with a chemotherapeutic agent (e.g. doxorubicin), and this effect is
achieved without the direct inhibition of efflux pumps2,3. Thus far, we have prepared ecdysteroid derivatives
using fluorine substitution, and we have begun to uncover the related structure-activity relationships. In
order to further this knowledge, it is worth carrying out the fluorine substitution on the “A” ring, a region
with crucial importance in the chemo-sensitising effect of ecdysteroids4.
At the beginning of the current reporting period, products of the fluorination of an oxime containing
compound did not have reliable nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) data to confirm their
structure. As they have had promising in vitro antitumour results, their structure had to be clarified.
Aims
For this reporting period we have set the following objectives:
• Preparation of fluorine containing antitumour calonysterone derivatives using diethylaminosulfurtrifluoride (DAST) as a reagent.
• Verification of the products’ structure.
• In vitro pharmacological investigation of the products’ effect on drug resistance and ABCB1 efflux.
At the beginning of the reporting period, NMR data allowed the structure elucidation of the oxime derivatives’
products. The structures suggested a DAST-mediated intramolecular rearrangement surrounding the
oxime group. This would make it plausible to develop an alternative reaction pathway for the synthesis
of the carbamate function, which is also associated with neuroprotective effect5. Introduction of such a
function could improve the neuroprotective activity of ecdysteroids. To investigate this possibility, we have
chosen ethyl-hydrocinnamate as a model compound.
Methods
We have prepared calonysterone 2-acetate-20,22-acetonide from a complex mixture mainly composed
of calonysterone 2-acetate using acetone and phosphomolybdic acid. The resulting mixture was purified
using flash chromatography and reverse phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC). The
obtained calonysterone 2-acetate-20,22-acetonide was reacted with DAST to afford two major products.
These were isolated using normal phase HPLC. I played an active role in the preparation process.
For the first step of the developed pathway for carbamate synthesis, we had to form an oxime function
on the carbonyl of the ester group of ethyl-hydrocinnamate. Our attempts for this process required us to
design multiple reaction arrangements. We have tested hydroxylamine-hydrochloride and sodium-nitrite
as reagents. The reactions were studied in pyridine, ethanol, acetic acid, and neat conditions. We examined
multiple temperatures and in one instance iron(III)-chloride catalysis during the reactions. I have taken part
in both the planning and execution of the reactions.
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Results and Conclusions
• We have successfully prepared and extracted calonysterone 2-acetate-20,22-acetonide from a complex
mixture.
• We have carried out its reaction with DAST.
• Products of this reaction were separated using HPLC.
• Structures of the obtained products are to be confirmed using NMR and mass spectroscopy (MS).
• Pharmacological properties of calonysterone 2-acetate and is fluorinated derivatives will be evaluated
during an in vitro pharmacological investigation regarding their chemo-sensitising effect and ABCB1
inhibition.
• Structures of our fluorinated oxime derivatives were confirmed by NMR.
• For the development of an alternative reaction pathway for carbamate synthesis we have found a model
compound and constructed six different arrangements for the first reaction step.
• The proposed carbamate synthesis pathway cannot be sufficiently optimised for ecdysteroids.
References
[1] Dinan L. et al. Journal of Endocrinology, 191(1), 1–8. (2006)
[2] Martins A. et al. J Med Chem, 55 5034-5043 (2012)
[3] Martins A. et al. BioMed Research International, 1–8.4. (2015)
[4] Martins A. et al. Molecules, 18(12), 15255-15275 (2013)
[5] Kinarivala et al. J Med Chem, 60(23), 9739–9756. (2017)
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

16
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES): -

University of Szeged Annual Student Research Conference organized by the Faculties of Medicine, Dentistry,
Pharmacy and Health Sciences and Social Studies, november 13-15. 2019., Szeged
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Fluorozott ekdiszteroid, származékok előállítása és vizsgálata
Endre Kocsis, University of Szeged Faculty of Pharmacy, Institute of Pharmacognosy.
University of Szeged Annual Student Research Conference organized by the Faculties of Medicine, Dentistry,
Pharmacy and Health Sciences and Social Studies, november 13-15. 2019., Szeged
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

University of Szeged Annual Student Research Conference organized by the Faculties of Medicine, Dentistry,
Pharmacy and Health Sciences and Social Studies, november 13-15. 2019., Szeged: Special Award, Pharmacy
Section
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ANNA GEORGINA KOPASZ
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. Lajos Mátés
Research topic: Investigation of the genetic background of tumor formation
in transgenic mouse liver model
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020.
(Suspended: 01 February 2020 - 30 June 2020)

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
GPR155 is a protein with unknown function and it belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors
(GPCRs). GPCRs are located in the cell membrane and they are among the major components of G proteincoupled signal transduction pathways. Gpr155 is the member of endoGPCRs which are the most common
pharmaceutical targets.
In the scientific literacy, the elevated expression level of GPR155 was described in melanoma and the
somatic mutations of GPR155 were significantly associated with clear cell renal carcinoma. However, clinical
studies revealed that the downregulation of GPR155 was significantly associated with more aggressive
cancer phenotype, advanced disease stage and worse prognosis. We also investigate the data of large
human cancer genome databases (TCGA, COSMIC) and we found several somatic mutations, copy number
gain, and copy number loss of GPR155. In conclusion, both scientific literacy and databases suggest that
changes in GPR155 expression might play role in tumorigenesis, however, data cannot prove the cancer
„driver” role clearly.
Aims
Our main aim was to reveal the role of Gpr155 in tumorigenesis in our somatically transgenic mouse
model. During the previous report period, we started to investigate Gpr155 as a potential oncogene. We
selected two mutant Gpr155 isoforms from human tumor genome databases and tested their effect on
tumorigenesis in our somatically transgenic mouse model. While we were continuing to characterize the
effect of other Gpr155 isoforms on tumorigenesis, we started to investigate the potential tumor suppressor
role of Gpr155 by using artificial miRNAs (amiRs) to silence our target gene. For this purpose, we had to
establish an experimental system for efficient miRNA expression in vivo by upgrading our somatically
transgenic mouse model.
Introducing the applied methods
To investigate the role of different Gpr155 isoforms in tumorigenesis we identified the potential cancer
„driver” isoforms of Gpr155 protein from large human cancer genome databases and we created the
homolog mouse CDSs of the human ones. Then we built each CDS into a transposon plasmid construct
bearing with the Fah selection marker gene and the mCherry marker gene coding a fluorescent marker
protein. Thereafter, we delivered each transposon plasmid mixed with transposase coding helper plasmid
into the tail vein of Fah-/- mice by using hydrodynamic injection. Five months following the injection the
documentation of experiments was performed by stereomicroscopy of the transgenic livers. Then we
collected DNA, RNA and protein samples and formalin fixed lobes from livers for further analysis. Levels of
transgene expression were determined by RT-qPCR.
To test the potential tumor suppressor role of Gpr155 we designed 3 artificial miRNA elements (amiRs)
against Gpr155 mRNA. Then we determined the efficiency of these miRNAs in our in vitro RNAi efficiency
monitoring system that we had developed previously. For this purpose, I built each amiR into a neomycin
resistance gene coding in vitro vector plasmid. Paralelly I created a plasmid bearing with the half of
puromycin resistance gene, the GFP marker gene and the Gpr155 decoy sequence in the 3’ UTR of GFP. By
using this plasmid, recombinase mediated cassette exchange was carried out on our modified HepG2 cell
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line and puromycin selection was accomplished on the transfected cells. In this way I managed to establish
a GFP expressing cell line, in which GFP expression is connected to the expression of the Gpr155 miRNA
target sequence. If a certain miRNA bears with robust silencing effect, the expression of GFP will decrease.
Thereafter stable transfection of 3 miRNA coding plasmid was carried out on this GFP expressing cell line.
Three weeks after transfection, cells were documented by Spinning Disk Confocal Microscope. Then we
measured the GFP level of cells with fluorescent plate reader and the extent of transgene expression was
also determined by RT-qPCR.
Previously we revealed that both the strong expression level of amiRs and the shorth length of the intron
from which amiRs can be expressed are connected to the in vivo toxicity of amiRs. For these reasons
we designed an experimental system in which our endogenous bidirectional promoter provides a mild
expression level (compared with artificial or viral promoters) and amiRs are expressed from the large
EF1α intron. To test the efficiency of the designed experimental system, we created a transposon plasmid
construct bearing with the Fah selection marker gene, the mCherry marker gene with the large intron and
GFP marker gene. Thereafter we built an amiR element against GFP in the large intron of mCherry. Then
hydrodynamic injection of each transposon plasmid mixed with transposase coding helper plasmid was
performed into the tail vein of Fah -/- mice. Five months following the injection, the mCherry and GFP signals
were monitored by stereomicroscopy of the transgenic livers. Then we collected DNA, RNA, protein samples
and formalin fixed lobes from livers for further analysis. Levels of transgene expression were determined
by RT-qPCR. The efficiency of GFP knockdown was also tested by Western Blot.
Afterward we selected the most effective amiR element against Gpr155 from in vitro experiments and
created Gpr155 downregulation in vivo in the way described above. Five months following the injection,
animals were sacrificed and investigated by stereomicroscope.
Results
Stereomicroscopic investigations of the transgenic livers suggest that liver regeneration occurred, however,
we cannot find tumor formation. Data generated by RT-qPCR suggest that the bidirectional promoter is
able to initiate balanced bidirectional transcription in vivo. Our in vitro experiments show that all designed
Gpr155 miRNAs have robust silencing effect. So far, we managed to measure the efficient knockdown of
GFP in vivo by RT-qPCR and Western Blot.
Conclusion
We successfully accomplished the investigation of Gpr155 in tumorigenesis in vivo, however, neither Gpr155
isoforms overexpression nor Gpr155 knockdown resulted tumor formation. We will continue our investigations
with the analysis of formalin fixed paraffin embedded tissues to find the occurrent signs of tumor initiation.
Although, we could not describe a new cancer “driver” gene, we established an in vivo experimental system
suitable for knocking down a gene of interest and creating a fully transgenic organ model.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

40 hours per week.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES)

First authored presentations:
2019. Annual Scientific Students’ Associations Conference, University of Szeged, Faculty of Medicine: Egy
potenciális rák „driver” gén in vivo vizsgálata szomatikusan transzgenikus egér szerv modellben
Seminar of Institute of Genetics (in BRC), 11 December 2019: Investigation of a potential cancer „driver” gene
Conference of SZTE József Sófi Foundation for Biologist Students,2020, online: A Gpr155 fehérje
tumorigenezisben betöltött szerepének in vivo vizsgálata
UNKP Conference, Doctoral School of Biology, 2020, online: Investigation of Gpr155 as a potential cancer
„driver” gene in a somatically transgenic mouse model
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES)

2019 – Annual Scientific Students’ Associations Conference, University of Szeged, Faculty of Medicine: Egy
potenciális rák “driver” gén in vivo vizsgálata szomatikusan transzgenikus egér szerv modellben, ISBN:
978-963-306-705-5
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5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

“Genomic R-loops are landing sites of transposon vectors during the gene therapeutic treatment of
Tyrosinemia Type I”
Authors: Gergely Imre; Erik Czipa, Ph.D.; Andrea Nagy, Ph.D.; Liza Hudoba; Bálint Márk Vásárhelyi, Ph.D.;
Andrea Bakné Drubi; Gabriella Pankotai-Bodó, Ph.D.; Dóra Latinovics; András Blastyák, Ph.D.; Réka Karkas;
Zoltán Hegedűs, Ph.D.; Dávid Pusztai; Péter Germán; Anna Faragó; Erzsébet Fehérné Juhász; Balázs Bálint,
Ph.D.; Anna Georgina Kopasz; Anna Molnár; Ildikó Fekete; Khaldoon Sadiq Ahmed Abdullah; László G.
Nagy, Ph.D.; Katalin Jemnitz, Ph.D.; László Géza Puskás, Ph.D.; Thomas Rülicke, Ph.D.; Péter Horváth, Ph.D.;
Farkas Sükösd, Ph.D.; István Nagy, Ph.D.; Endre Barta, Ph.D.; Lajos Mates, Ph.D. – under review
6. AWARDS AND PRIZES

2019 – Annual Scientific Students’ Associations Conference, University of Szeged, Faculty of Medicine,
Special Prize
2020 – SZTE Talent Scholarship, Silver Grade
2020 – SZTE József Sófi Foundation, prize of Board of Trustees
2020 – SZTE József Sófi Foundation scholarship, biology MSc category, 3rd prize
2020/21 – Scholarship of New National Excellence Program (for 5 months)
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ÁKOS KOVÁCS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 2nd
Name of Mentor: Dr. Imre Boros
Name of Junior Mentor: Dr. Balázs Vedelek
Research topic: Detection of TERT mutations in tumour cells
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Early recognition is one of the most important factors in successful treatment of cancer, which could be
achieved through non-invasive or minimally invasive ways. In case of bladder cancer, tumour cells appear
in the urine, from which DNA could be purified and analysed by PCR based techniques to detect mutations
specific to cancer. Some mutations are more frequent than other, due to hotspots in oncogenes. For
example, in the promoter of the telomerase reverse transcriptase, which is responsible for DNA elongation
at the ends of chromosomes, there are two mutation hotspots. While the telomerase is active in stem cells,
it is inactive in somatic cells, therefore the telomeres in the latter are progressively shortening, with cell
divisions, until they are critically shortened, that results in senescence. In tumours, however the telomerase
is often re-activated, making these cells immortalised, which are able to divide endlessly. Telomerase
reactivation is often due to mutations at hotspots in the promoter of the gene.
Aims of the research
Our aim is to detect telomerase promoter mutations in order to get answers for the following questions:
Under what circumstances, at which stage of carcinogenesis / tumour progression do telomerase promoter
mutations appear? Is there any correlation with mutation types, appearance, and bladder cancer subtypes?
How do the mutations affect the course of the disease? Our long-term goal is to develop a simple, costefficient, PCR-based test to detect the presence of potentially cancerous cells from urine, primarily by
targeting telomerase promoter mutation but not excluding the detection of other tumour markers as well.
Applied methods
We sedimentation cells from urine samples by centrifugation.
From the cell pellet we extract DNA using commercially available isolation kits.
We identify the presence of the telomerase promoter mutations by PCR amplification and restriction
digestion of the specific promoter region.
The validation of the results are planned by the use of new generation sequencing.
Results
Progress made since the last audit: We have developed a cooperation with the Department of Pathology.
Thanks to this cooperation we get fresh urine samples from bladder cancer patients with well classified
tumors. With a modified protocol for DNA collection we are able to purify significantly higher yields of DNA.
We redesigned some of the primers we use, so we can use more degraded samples. As a result almost
90% of the samples are suitable for downstream applications (one year ago this rate was only 15%). Most
probably because of the repetitive and GC-rich nature of the target sequence, unfortunately our original
plans for the allele specific PCR did not prove feasible. Therefore we designed a new, promising approach
which could solve the problem. It is based on a first step PCR followed by a restriction digestion. The
endonuclease we use (HpyAV) cuts only the mutant DNA. With a second PCR step, performed with special
DNA primers we detect this restriction cleavage. If we can optimize this last step, it will make possible to
estimate the proportion of mutant allele, so the technique is suitable to achieve our aims. We are going to
validate the results with new generation sequencing. Since new generation sequencing is a high throughput
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method, it will allow us to include other frequent mutation points, that provides more publishable data.
Conclusions
Thanks to the cooperation with the Department of Pathology we are able to isolate high quality DNA from
cancerous urine samples with good yield. As the original approach of the technique in spite of our efforts
turned out to be unsuitable for reliable mutation detection, we modified our protocol. The key in the new
approach is the signal amplification after the restriction digestion, which however has not been tested yet.
The feasability of the technique comes to light in the following months.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

10
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

8. MENTOR’S COMMENT

Due to the coronavirus shutdown the Student was not able to visit the laboratory. If we count the worktime
spent in home office, the average hours spent per week is around 13-14 hours. Since the above explained
projects outcome is doubtful, the Student also joined a second project during the year, which could lead to
publication within a year.
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MÁRTON ATTILA KOVÁCS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Zsigmond Tamás Kincses
Research topic: Diagnostic imaging, functional MRI
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

A shift in functional network connectivity lateralization is linked to cognition in relapsing-remitting multiple
sclerosis – Dániel Veréb, Márton Kovács
Introduction
Functional lateralization in the brain is thought to have evolutional advantages in supporting higher cognitive
functions [1-3]. Resting state functional networks (RSNs) consist of spatially distinct brain regions showing
temporally coherent activity as measured by T2* EPI fMRI BOLD signal during rest, when no tasks are
being performed [4, 5]. RSNs play an important role in higher cognitive functions and appear lateralized in
healthy subjects, the lateralization pattern changing with age and gender [6, 7]. RSNs are altered in various
neuropsychiatric conditions [8]. For example, multiple sclerosis (MS), a chronic, progressive inflammatory
disease of the central nervous system that predominantly affects the white matter and manifests in
neurocognitive symptoms, shows well-established alterations in brain function, including changes of
RSNs [9-11]. However, it is unknown whether the healthy lateralized pattern of RSNs is preserved in MS,
even though this could contribute to cognitive dysfunction, which is highly prevalent in MS patients [12].
In this study, we use resting state fMRI data to investigate how connectivity within RSNs is lateralized in
MS patients compared te a healthy control group, and whether deviation from the healthy lateralization
pattern corresponds to the patients’ cognitive performance.
Methods
Participants:
MRI data from 21 patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and 27 healthy participants were
analyzed in this study. Patients were recruited from the Multiple Sclerosis Outpatient Clinic at the
Department of Neurology, University of Szeged. Healthy participants were colleagues and family members
of the patients. At the time of the scan, all MS patients were on disease-modifying treatment and had no
relapses at least 3 months prior to the scan. All participants were right-handed. Healthy controls had no
neurological or psychiatric conditions and MS patients had no other neuropsychiatric conditions apart from
MS. The average age across MS patients were 41.36 with a standard deviation of 9.7 and the average age
across control subjects were 36.6 with a standard deviation of 12. Written informed consent was obtained
from all participants and the local ethics committee approved the study (ref no. 35/2017).
Cognitive tests:
We measured cognitive function in the MS group using the Hungarian validated version of the Brief
International Cognitive Assessment in MS (BICAMS) battery [13]. This collection of tests includes three
subtests for screening cognitive function: the Symbol Digit Modalities Test (SDMT) for assessing information
processing speed, the Brief Visuospatial Memory Test Revised (BVMT-R) for assessing visuospatial working
memory and the immediate recall subtest of the California Verbal Learning Test 2 for assessing verbal
working memory (CVLT-II).
Image acquisition:
Images were collected using a 3T GE MR750W Discovery scanner (GE, Milwaukee, USA). 3D T1-weighted
structural images were obtained using FSPGR-IR sequence with TR: 5.3ms TE: 2.1 TI: 450 ms, slice thickness:
1mm, matrix: 512x512, FOV 256x256mm, slice no. 312, whole brain coverage, flip angle: 12° and T2*213

weighted BOLD EPI images with TR: 2500ms, TE: 27ms, 44x3mm axial slices providing whole-brain coverage,
FOV: 288x288mm, matrix 96x96, flip angle: 81°, interleaved acquisition scheme).
Preprocessing:
Preprocessing steps were performed via FEAT v6.0.0 as contained in the FMRIB Software Library (FSL,
v5.0.10). Rigid-body realignment of functional scans was performed with MCFLIRT for motion correction,
followed by the removal of non-brain tissue using FSL BET [14]. Resulting volumes underwent slice-timing
correction and spatial smoothing with a Gaussian kernel of 6 mm full-width-at-half-maximum. Further
motion correction was applied using ICA-AROMA [15], and signal from the white matter and cerebrospinal
fluid was removed with nuisance regression. Functional scans then underwent temporal filtering using a
high pass filter with a cutoff of 0.01 Hz. Prior to registration, lesion filling was performed on the structural
scans using the lesion_filling tool included in FSL to improve registration accuracy [16]. Functional scans were
aligned to structural scans using a boundary-based registration process, then were further transformed to
standard 2mm MNI-space using nonlinear registration with FSL FNIRT.
Group independent component analysis (ICA):
We performed group-level independent component analysis (ICA) using temporal concatenation ICA as
implemented in FSL MELODIC [17]. The number of components was set to 20 to acquire similar network
maps as in [4]. Resulting independent components were classified as resting state network (RSN) or noise
based on the spatiotemporal characteristics of the components following recent guidelines [18]. Then we
estimated an individual version of each network by projecting the group average spatial map back into each
participant’s native space using dual regression [19].
Calculation of voxel wise laterality indices:
In order to quantify functional laterality in each participant, we calculated laterality indexes using a scheme
similar to [6]. We warped individual maps of each RSN to a symmetric template, then we flipped these maps
around the x-axis using fslswapdim, and subtracted the flipped RSN map from the unflipped map, acquiring
voxelwise laterality indices. To assess group differences, we used a general linear model approach using
age and gender as a cofactor since these variables have shown impact on lateralization of RSNs. Inference
was performed using a nonparametric permutation test implemented in FSL’s randomise. We also used
symmetric maps created from the group ICA’s probability map (thresholded at p=0.5) as mask during
randomise in order to isolate homotopic voxels bilaterally contributing to the RSN’s activity. We calculated
the partial Pearson’s correlation coefficient between laterality indices and different clinical parameters such
as BICAMS scores, EDSS and disease duration.

Figure 1. Analysis workflow.

Results
Group independent component analysis:
8 components resembling well-described resting state networks were chosen for further analysis, namely:
the default mode, dorsal attention, sensorimotor, auditory, medial and lateral visual, salience and executive
networks (see Figure 1 for the spatial maps of these networks).
Laterality index - group differences:
Laterality of the dorsal attention network was significantly diminished in the MS group in the posterior
intraparietal sulcus (p<0.018, corrected for multiple comparisons). Laterality of the salience network was
higher in the MS group in the (p<0.023, corrected for multiple comparisons). Figure 2 shows the locations
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of altered laterality.

Figure 2. Alterations of functional laterality in the MS group.

Lower laterality indices in the altered region of the dorsal attention network came with significantly lower
SDMT scores corrected for age, sex and disease duration (R=0.57, p<0.028, see Figure 3). This correlation
became stronger when also correcting for EDSS (R=0.66, p<0.0036) and normalized brain volume (R=0.61,
p<0.012).

Figure 3. Altered functional laterality of the dorsal attention network is associated with
SDMT performance in the RRMS group.

Conclusions
Our results corroborate previous evidence of altered RSN function in MS, and show that the disruption
of functional lateralization patterns might contribute to cognitive dysfunction, a highly prevalent and
problematic feature of the disease.
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2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

21
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES): -

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-

216

CSABA KOZMA
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. József Mihály
Name of Junior Mentor: Dr. Szilárd Szikora
Research topic: Examination of the molecular mechanism of the sarcomere
assembly
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Sarcomeres, the basic contractile units of muscle fibres contain organized arrays of so-called thin (actin)
filaments and interdigitating thick (myosin) filaments. Despite their fundamental significance, elucidation of
the molecular mechanisms underlying the assembly and growth of the thin-filaments remained one of the
major unsolved issues of the field. Formins are potential candidates for these roles because of their abilities
to nucleate and elongate linear actin filaments and antagonize capping proteins. Despite several previous
efforts, a detailed and comprehensive analysis describing the role of various formins in these processes, is
still missing. Thus, we decided to address this issue in the context of the Drosophila indirect flight muscles
(IFMs), which closely resemble vertebrate skeletal muscles both in their developmental program and their
mature myofibrillar structure, making them an ideal model system.
Aims
Our major goal is to better understand how sarcomeric thin filaments are assembled, and how thin filament
length and dynamics are regulated during sarcomerogenesis. In particular, we would like to understand
how formins regulate the growth and maturation of sarcomeres after the initial assembly.
Specific aims:
1. We plan to establish a detailed model describing how sarcomeres grow during myofibrillogenesis.
2. We want to perform a comprehensive RNAi screen to test the role of formins in the early, middle and
late phases of myogenesis.
3. We aim to determine for the subsarcomeric localization of formins by high resolution analysis.
Methods
In order to accomplish these goals, we use a complex methodology: genetics, biochemistry and advanced
fluorescent microscopy, including dSTORM, a single molecule localization microscopy method.
Results and conclusions
1. IFM development takes place during the pupal and early adult stages in multiple phases. The
immature myofibrils are assembled simultaneously by 30 hours after puparium formation (APF). During
myofibrillogenesis, the short sarcomeres grow in length and thickness to reach the mature muscle mass.
In order to build a model describing this process, we isolated and stained the myofibers with phalloidin to
reveal myofibril morphology, and systematically quantified sarcomere length and myofibril width in ten
developmental timepoints. In order to facilitate the measurements and improve their precision, I generated
simulated microscopic images of sarcomeres and optimised an algorithm, which performs a model based
measurement. Our measurements revealed that there is a ~40 fold growth in the amount of actin mass
during myofibrillogenesis.
2. To identify actin regulators that are responsible for this immense growth, we focused on members of the
formin protein family, which are the major mediators of the assembly of linear microfilament arrays. The
Drosophila genome harbors six formin members (DAAM, Fhos, Dia, FRL, Form3, Cappuccino). To assess their
involvement in IFM sarcomere formation, I used three different muscle-specific drivers to induce expression
of RNAi directed against each of the six formins throughout development, and examined IFM morphology
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following their isolation from 24 hours old adults. By analysing 39 genotypes with confocal microscopy,
I recently completed the initial evaluation of this RNAi screen. As expected, severe IFM phenotype was
obtained with the knockdown of DAAM and Fhos, which were previously identified as essential factors
in myogenesis both in Drosophila and vertebrates. Interestingly, I also observed milder phenotypes by
knockdown of Dia and Frl.
During the next phase, I will perform quantitative measurements to classify the involvement of these
formins in myofibrillogenesis, and I will carefully examine the novel Dia and Frl phenotypes.
3. Despite being actin binding proteins, in our microscopic images, multiple formins (DAAM, Fhos and Dia)
display an H-zone localization which is seemingly an F-actin free area. Since here they cannot be connected
to F-actin, we tested whether removal of myosin influences their localization. We found that in the IFM of
Mhc10 homozygous mutants the DAAM signal became completely diffuse suggesting that DAAM localization
depends on myosin either directly or indirectly. In order to test this hypothesized interaction, I started
to optimize an individual thick filament isolation protocol. Using individual thick filaments and dSTORM
microscopy, we could further test this interaction. At this point our method requires further refinement to
increase the yield of intact thick filaments.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

20 hours per week
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES): -

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

I have been doing my scientific work under the supervision of Dr. László Siklós. Our main goal is to
understand the underlying pathomechanism of acute and chronic motor neuron degeneration. We focus
especially on amyotrophic lateral sclerosis (ALS), which is a rare and fatal motor neuron disease. I have
been contributing to four projects in the reporting period, and two of them have been published so far. In
this present report I would like to present my first author publication in more details and shortly introduce
the other three projects.
1. Passive transfer of sera from ALS patients with identified mutations evokes an increased synaptic
vesicle number and elevation of calcium levels in motor axon terminals, similar to sera from sporadic
patients.
Introduction: Previously, our research group demonstrated increased intracellular calcium level and
synaptic vesicle densities in the axonterminals of sporadic ALS patients. These degenerative features could
be transferred to mice via passive transfer of blood serum from sporadic ALS patients.
Aims: Our goal was to investigate the effect of serum from ALS patients with identified mutations in mice
and to compare the observations with the passive transfer of sporadic ALS patients.
Methods: Male Balb/c mice were injected intraperitoneally on two consecutive days. Mice injected with sera
from healthy individuals and mice without treatment served as controls. Intracellular calcium level and
synaptic vesicle densities were measured in the axonterminals of the interosseus muscles.
Results: Passive transfer of sera from ALS patients with identified mutations resulted in an elevated
intracellular calcium level and synaptic densities. Ultrastructural signs of neuronal degeneration were
observed as well.
Conclusions: Our results support the idea that the pathomechanism underlying the identical manifestation
of the disease with or without identified mutations is based on a common final pathway, in which increasing
calcium levels play a central role.
My own contribution: passive transfer, transcardial perfusion and fixation, sample embedding, electron
microscopic analysis, quantification of intracellular calcium, writing certain parts of the manuscript and
preparation of the figures.
2. Diazoxide blocks or reduces microgliosis when applied prior or subsequent to motor neuron injury
in mice.
IIn our experiments, the anti-inflammatory effect of diazoxide was tested in three different brain motor
nuclei. We used double immunostaining to visualise motor neurons and microglia as well, followed by
the quantification of microglial activation. Due to diazoxide treatment, we observed significant decrease
in microglial activation.My own contribution: I performed facial and hypoglossal nerve axotomy, eye
enucleation and immunostaining.
My own contribution: I performed facial and hypoglossal nerve axotomy, eye enucleation and
immunostaining.
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3. Changes in intracellular calcium level in Schwann-cells after acute nerve injury.
Our goal is to determine the changes in intracellular calcium level in Schwann- cells three, six, twelve and
twenty-four after acute nerve injury.
My own contribution: sciatic nerve axotomy, embedding of nerve specimens, electron microscopy, calcium
detection.
4. Electron microscopic analysis of muscle biopsy samples from patients with ALS.
Currently, we investigate the axonterminals in muscle biopsy samples of ALS patients, healthy individuals
and patients with non-motoneuron diseases. We analyze the size distribution of vesicular formations to
rule out the possible role of the exosomes in the disease.
My own contribution: electron microscopy.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

I spend 20-24 hours in my Mentor’s laboratory per week.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Talks:
Meszlényi V.: Schwann-sejtek intracelluláris kalciumszintjének vizsgálata akut idegsérülést követően, II.
Semmelweis Tehetségkonferencia, Szarvas, 2020. február 15-16.
Meszlényi V., Siklós L.: Increase of intracellular calcium level in Schwann cells during Wallerian degeneration,
Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIX. Találkozója, Szeged, 2019. december 2-4.
Meszlényi V., Nógrádi B.: Intracelluláris kalciumszint meghatározása Schwann-sejtekben nervus ischiadicus
axotómiát követően, Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, 2019. november 13-15.
Nógrádi B., Meszlényi V.: Inflammaszóma aktiváció akut idegi sérülést követően, Tudományos Diákköri
Konferencia, Szeged, 2019. november 13-15.
Poster publications:
Spisák K., Meszlényi V., Nógrádi B., Polgár TF., Patai R., Siklós L.: Spatiotemporal changes of the calcium
homeostasis in Schwann cells after sciatic nerve axotomy, HunDoc 2020, Szeged, 2020. január 28.
Kristóf R., Nógrádi B., Nyúl-Tóth Á., Meszlényi V., Polgár T.F., Patai R., Wilhelm I., Krizbai I., Siklós L.:
Modulation of the inflammasome-mediated crosstalk between motor neurons and microglia using a KATP
channel activator, diazoxide, in differently susceptible brain regions, HunDoc 2020, Szeged, 2020. január 28.
Meszlényi V., Patai R., Nógrádi B., Polgár T., Obál I., Tripolszki K., Széll M., Engelhardt J.I., Siklós L.: Alteration in
motor neuronal calcium level induced by acute serum inoculation of amyotrophic lateral sclerosis patients
with genetic mutations, Young European Scientist (YES) Meeting, Porto, 2019. szeptember 12-15
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Meszlényi V., Siklós L.: Increase of intracellular calcium level in Schwann cells during Wallerian degeneration,
Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIX. Találkozója, Szeged, 2019. december 2-4.
Meszlényi V., Nógrádi B.: Intracelluláris kalciumszint meghatározása Schwann-sejtekben nervus ischiadicus
axotómiát követően, Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, 2019. november 13-15.
Nógrádi B., Meszlényi V.: Inflammaszóma aktiváció akut idegi sérülést követően, Tudományos Diákköri
Konferencia, Szeged, 2019. november 13-15.
Meszlényi V., Patai R., Nógrádi B., Polgár T., Obál I., Tripolszki K., Széll M., Engelhardt J.I., Siklós L.: Alteration
in motor neuronal calcium level induced by acute serum inoculation of amyotrophic lateral sclerosis
patients with genetic mutations, Young European Scientist (YES) Meeting, Porto, 2019. szeptember 12-15.
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5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Published:
Meszlényi V., Patai R., Polgár T.F., Nógrádi B., Körmöczy L., Kristóf R., Spisák K., Tripolszki K., Széll M., Obál
I., Engelhardt J.I., Siklós L.: Passive Transfer of Sera from ALS Patients with Identified Mutations Evokes
an Increased Synaptic Vesicle Number and Elevation of Calcium Levels in Motor Axon Terminals, Similar
to Sera from Sporadic Patients. International Journal of Molecular Sciences: 21, 5566. 2020 doi: 10.3390/
ijms21155566
Nógrádi B., Meszlényi V., Patai R., Polgár T.F., Spisák K., Kristóf R., Siklós L.: Diazoxide blocks or reduces
microgliosis when applied prior or subsequent to motor neuron injury in mice. Brain Research: Vol 1741, 15
August 2020, 146875 2020 doi: 10.1016/j.brainres.2020.146875.
6. AWARDS AND PRIZES

2020-2021 – National Higher Educational Scholarship
2020 – SZTE Talent Scholarship – Talent of the year
2020 – SZTE Sófi Scholarship – Gold Degree
2019 – István Apáthy Medallion
2019-2020 – New National Excellence Scholarship
2019-2020 – National Higher Educational Scholarship
Student Scientific Conference:
2019 – 1st place – Morphology, Pathology and Imaging Diagnostics
2019 – 1st place – Physiology, Pathophysiology
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
I joined the MTA-SZTE Research Group of Cortical Microcircuits in November of 2019. My mentor is
professor Gábor Tamás and my junior mentor is Robert Averkin. My main research topic is the firing pattern
of anatomically identified neocortical cells in freely behaving rats during natural sleep using juxtacellular
recording and labeling techniques.
Sleep is essential for life. Mammals spend approximately one-third of their life sleeping. Despite the fact
that during sleep our body rests and regenerates, there are still active processes in our brain. In our lab, we
are investigating the contribution of cortical microcircuits to natural sleep. We are looking for answers to
questions such as: what kind of activation patterns of interneurons and pyramidal cells accompany different
sleep phases in different cortical layers? What is the activation timing of these cells during different brain
oscillations, e.g., in slow waves, in spindle oscillations, or in theta and gamma waves?
Aims
My main aim is to become actively involved in our research and to become a researcher who is conducting
experiments independently as soon as possible. Due to the complexity of the research topic, I am currently
studying methods of juxtacellular recording and labeling in freely moving rodents, the anatomical
procedures and data analysis.
Methods
Our experimental subjects are adult Wistar rats (400-550g). During surgery, above the parietal cortex the
place of the craniotomy is pre-drilled (OD 2.5 mm). Two micro-screw one above the contralateral parietal
and one above the frontal cortexes serves as EEG electrodes. A plastic platform for the microdrive holder is
attached by acrylic cement over the craniotomy. The reference and grounding Pt / Ir electrodes are placed
into the cerebellum. Surgery is followed by the adaptation of the animal to the experimental conditions
(5-9 days). During the adaptation, the animals are gradually habituated to the microdrive assembly
installation and to the manipulation of the microdrive in an experimental cage while they are sleeping.
After the adaptation, we finish the craniotomy and the experiments start after 48 hours. For juxtacellular
recording, we are using borosilicate micropipettes filled with 0.5 Mol NaCl and 1.5% Neurobiotin. In the
cortex, the electrode microdrive is manually operated in 2-3 micrometers steps until approaching a cell.
We record the action potentials and various oscillations with opened filters configuration (wideband). At
the end of the recording, a repetitive 200 ms long current step (1-15nA) is applied to the cell membrane,
creating nanopores to inject Neurobiotin from the micropipette into the cell. 15-45 minutes after the
labeling, the animals are anesthetized and perfused transcardially with 4% paraformaldehyde. I carried
out 8 perfusions.
Morphology
A block is cut from the fixed brain and 70 μm thick slices are made. First, we find the labeled cell we are applying
streptavidin-conjugated Alexa fluorophore. Interneurons are being set apart to secondary and tertiary
immunostaining with other markers (e.g., calcium-binding proteins). Finally, we are processing the cells
with a peroxidase-based technic using diaminobenzidine (DAB). After DAB staining, sections are embedded
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in resin, thusthey become examinable under a light microscope. Anatomical reconstruction of the cells is
performed in the Neurolucida system. As a result, we can anatomically identify the electrophysiologically
recorded cells.
Analysis
The firing activity of the cells was examined during slow-wave sleep and REM sleep: primarily around the
Delta wave, in spindle oscillations, and during theta waves. For preliminary analysis, we applied automated
detection and marking of different phases of measured oscillations. We occasionally corrected the mistakes
of automated-detection manually. All files are saved in Matlab format.
As a result of the analysis, we determined the relation of the firing activity to phases of slow waves, spindles,
and theta oscillations. We cross-correlated the cell firing with the power of different frequency bands. We
averaged the firing histograms of the same type of cells, found the maxima, and estimated the probability
ans sequence of firing according to cell type (chronocircuitry).
Results and conclusions
I actively assisted in the surgery (6 animals), I have performed full animal adaptations (4 animals) and I was
able to record two pyramidal cells that were included into main dataset of a manuscript under preparation.
However, I need further practice to achieve full control of experiments. I made transcardial perfusions in 8
animals and processed 20 brains with DAB staining. Currently I am learning the Matlab programming.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

during the year: 30-40 hours, during the summer break: 60-70 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2020 – HuNDoC
2020– MITT-IBRO workshop
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

During my research work I performed the university compulsory curriculum with 5 marks and I successfully
prepared for my matura exam as well.

223
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1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Last year I started working on a whole new project under the guidance and mentorship of Éva Ádám PhD. A
novel variant in the gene encoding the p21 activated kinase (PAK3) was identified in our department in the
background of a case of X chromosome linked mental retardation. The variant affects the 326th amino acid
of the mutant protein, the wild type leucine changes into valine, thus resulting in significant changes in the
tertiary structure of the protein. After completing the in-silico analyses, we have planned in vitro studies to
investigate the effect of the variant on nervous tissue. Since I have never worked on in vitro experiments
in the laboratory before, it was essential for me to gain the technical skills, which are needed in order to
be able to work on functional analyses. I have got familiar with the basics of molecular cloning. I learned
how to design a construct, how to choose the most fitting plasmid vector and I got to know how to choose
the most suitable restriction enzyme out of the available ones, I have participated in the designing of the
cloning plasmid vector, in the isolation of the proper fragment, and I have helped with the ligation of the
insert DNA. The multiplication of the construct was carried out by transforming competent cells, which we
made on our own. Transformed bacteria was spread onto an antibiotic containing culture medium. Those
cells, which have successfully ingested the plasmid were identified based on their antibiotic resistance. After
growing them in a liquid culture medium, we isolated the fragment and we checked whether the cloning
was successful with the help of restriction enzymes and sequencing. I have also acquired the Western
blot technique, which is used to examine proteins. Furthermore, Éva introduced me to new methods for
PCR primer design and for checking the specificity of the designed primers and I have learnt several new
protocols for running a PCR test.
Over the second semester of the year I have continued my work under the mentorship of my new junior
mentor, Margit Pál PhD. From the Department of Neurology, we have received 20 blood samples in
February from patients diagnosed with ALS. From the peripheral blood I have extracted genomic DNA. I
have redesigned the primers for the PCR reactions which were already set in our laboratory, and I have
designed some primers for genes we have newly introduced into our screening protocol. After optimizing
the reactions, I have performed the screening of the 20 samples for the most important genes which were
already described in the background of ALS. The screened genes were the following: superoxide dismutase
1 (SOD1), angiogenin (ANG), TAR DNA binding protein coding gene (TARDBP), ubiquillin 2 (UBQLN2), ataxine
2 (ATXN2), NIMA associated kinase 1 (NEK1). I assessed the success of the PCR reaction with the help of
agarose gel electrophoresis. Before sending the test tube for sequencing I have purified them by using
NucleoSpin a kit. The electrophenograms were compared to the reference genome and for the assessment
of the significance of the detected variants I have used several mutation databases and prediction tools.
In the 20 samples I have identified several variants. Out of the detected variants the most important one is
a variant which has the reference number rs121912435. We identified this variant in a heterozygous form
in the second exon of the SOD1 gene. This variant was already described in the first publication about the
association of SOD1 mutations and ALS in 1993 by Rosen et al as pathogenic. The variant affects the 44th
amino acid of the protein and changes the wild-type histidine into arginine. 2 of the patients harboured
the rs11701 variant in the angiogenin gene. This is a synonymous variant which is carried by 13% of the
population of European ancestry according to population genetics studies. In cohorts of Irish and Scottish
ancestry it has been proved that carrying at least one variant allele acts as a risk factor for developing ALS.
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However, in populations of other origin so in our Hungarian cohort it has not been confirmed that carrying
one defective allele is indeed a risk factor of ALS. Furthermore, I identified another two synonymous variants
in our patients. In the fourth exon of the SOD1 gene I have found a previously described but not sufficiently
characterized variant (rs1220006790) and a synonymous variant in the annexin 11 gene was identified which
affects but does not change the 224th amino acid of the protein. (rs2228427) Lastly, a novel variant was
found in the annexin 11 gene in the 58% of our patients. The variant appeals benign since more than half of
our cohort carries the variant. The alteration takes places at the 940th nucleotide of the sequence and alters
the wild-type cytosine to thymine. Variant nucleotides such as adenine and guanine has been reported in the
literature by several groups from all over the world, but thymine has not been described at that position yet.
During the reporting period I have participated in the conference of the Student Scientific Association
of the Faculty of Medicine. I have presented my work in the section of Genetics, Molecular Biology and
Bioinformatics, I have received the first prize of my section, thus I have earned the right to be in attendance
of next year’s national round of the competition. In last September Szeged Scientist Academy honoured me
by nominating me to take part in the 70th Nobel Laureate Meeting in Lindau. Even though the meeting was
postponed to 2021 due to the coronavirus pandemic, I could still participate in the congress at an online
platform, which was an experience to remember. I hope to attend the meeting in person next year.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

10 hours per week, during the COVID19 pandemic I was able to continue my work from home
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – Joint Student Scientific Conference of the SZTE ÁOK, FOK, GYTK and ETSZK
XVII. Conference of the Hungarian Society of Clinical Neurogenetics
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – Joint Student Scientific Conference of the SZTE ÁOK, FOK, GYTK and ETSZK
XVII. Conference of the Hungarian Society of Clinical Neurogenetis
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Published:
Tripolszki K, Danis J, Padhi AK, Gomes J, Bozó R, Nagy ZsF, Nagy D, Klivényi P, Engelhardt JI, Széll M.: Angiogenin
mutations in Hungarian patients with amyotrophic lateral sclerosis: Clinical, genetic, computational, and
functional analyses. Brain Behav. 2019;9:e01293 10.1002/brb3.1293
Tripolszki K, Gampawar P, Schmidt H, Nagy ZsF, Nagy D, Klivényi P, Engelhardt JI, Széll M.: Comprehensive
genetic anaylsis of a Hungarian amyotrophic lateral sclerosis cohort. Front. Genet., 16 August 2019 |
https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00732
6. AWARDS AND PRIZES

2019 – Joint Student Scientific Conference of the SZTE ÁOK, FOK, GYTK and ETSZK. Genetics, Molecular
Biology and Bioinformatics section, I. prize
2019/20 – National Higher Education Scholarship
2019/20 – Szeged Municipality Scholarship
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ANNA NÁSZAI
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 6th
Name of Mentor: Dr. Mihály Boros
Name of Junior Mentor: Dr. László Juhász
Research topics: Interactions between exogenous methane and the
reactive intermediate products of oxygen and nitrogen and the in vivo
consequences of these reactions
Reporting period: 01 September 2019 - 31 July 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

01.09.2019–11.03.2020 + 21.05.2020–31.08.2020.
Introduction
Sepsis is a disregulated response of the body to infection, which leads to organ dysfunction. The
accompanying hypoperfusion leads to a decreased tissue O2 supply and disturbances in electron transport
system (ETS) function. Previous experiments with high-resolution respirometry have revealed that
mitochondrial respiration (oxidative phosphorylation, OXPHOS) was decreased following the induction of
abdominal sepsis with fecal inoculum in the liver; however, information is not available about the changes
in ETS function in the central nervous system (CNS). Other laboratories confirmed CNS-related dysfunction
24h after the induction of systemic inflammation (endotoxaemia) and sepsis (coecum ligation and punction)
in whole brain isolated mitochondrial (IM) preparation. Nevertheless, results originated from isolated
mitochondria are controversial since 1) different media and the prolonged isolation procedure results in
selected mitochondrial population during preparation 2) IM only gives information about the whole brain,
but not the different cerebral regions function. Experiments performed on tissue homogenates/biopsies
from different brain regions, which reflects in vivo circumstances well, are underrepresented in literature.
Aims
In our current work we had 2 main aims:
• To characterize and optimize a novel method for the measurement of mitochondrial function in
homogenate samples derived from rodent CNS.
• To examine the changes in hippocampal and cerebellar mitochondrial functions 24h after abdominal
sepsis induction.
Methods
1. Sepsis induction and sampling
Adult ♂ SPRD rats were used for the methodological experiments (n=8-10). Sepsis was induced by
intraperitoneal (ip) injection of 0.6 g/kg fecal inoculum one day before the measurements. Ip anaesthesia
was performed with ketamine-xylazine mixture on the day of the measurements. After opening the skull,
the brain was removed and the cerebellum as well as the hippocampus were separated under microscopy.
2. Preparation of samples – Independent work starts from this step.
Cerebellar and hippocampal samples were washed in 0°C PBS solution. After the measurement of wet
weight, samples were cut into smaller pieces and homogenized (Elvehjem) in 5 volumes of MIR05 media.
3. High-Resolution Respirometry
Measurements were performed in MIR05 medium. After stabilization of O2 consumption, baseline respiration
was registered, then the function of complex I and II (CI, CII) were evaluated simultaneously. CI-linked
respiration was stimulated with glutamate and malate (LEAKGM), while in the case of CII, reverse electron
flow from CII to CI was first inhibited with rotenone and then succinate (LEAKS) was administered. OXPHOS
was stimulated by the addition of ADP. ATP synthase was inhibited by oligomycin (LEAKomy) whereas complex
III was blocked by antimycin A (Fig. 1. and 2.). Our results were normalized to residual O2 consumption (ROX).
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ADP stimulated respirations were further characterized with two ratios connected to the different steadystate LEAK respirations:
– Respiratory Control Ratio (RCR) = OXPHOS/LEAKomy
– OXPHOS-Coupling Efficiency (OCE) = (OXPHOS-LEAKGM or S)/OXPHOS
Results
Mitochondrial preparations reacted to all the exogenous substrates with an increase in O2 consumption,
while inhibition of complex I, III and V resulted in decrease in mitochondrial respiration. LEAK respirations
before and after the stimulation of maximal OXPHOS capacity were similar to each other, indicating
functionally coupled mitochondria.
No significant differences were found in baseline, LEAKS, LEAKGM, LEAKomy respiratory states between the
control and septic group.
In the case of CI-linked OXPHOS, septic animal’s hippocampus were shown a tendency to decrease, while
CII-linked OXPHOS values were significantly lower compared to the sham operated animals.
Similarly, both CI and CII-driven OXPHOS capacities were significantly lower in cerebellum following septic
insult (p<0.05). In addition, OCE values were markedly decreased in all samples (both CI and CII), while RCR
values with CII protocols were significantly decreased in cerebellum and hippocampus 24h after sepsis
induction.
Conclusions
We developed and characterized protocols for different region of central nervous system samples for
respirometry, resulting in functionally coupled mitochondria. Based on our results, polymicrobial sepsis
attenuated mitochondrial respiration (OXPHOS) soon after sepsis induction (24h) which might be associated
with the depletion of ATP in the brain. Hopefully, our method will be applicable for the examination of
sepsis therapy on cerebral mitochondrial function.
Figures

Fig. 1. Representative figure about CI protocol (Hippocampus)
Abbreviations: GM – glutamate, malate; ADP – adenosine-diphosphate, OXPHOS – oxidative phosphorylation,
Cyt C – cytochrome C, Omy – oligomycin, AmA – antimycin A, ROX – residual oxygen consumption
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Fig. 2. Representative figure about CII protocol (Hippocampus)
Abbreviations: Rot – rotenon, S – succinate, ADP – adenosine-diphosphate,
OXPHOS – oxidative phosphorylation, Cyt C – cytochrome C, Omy – oligomycin, AmA – antimycin A,
ROX – residual oxygen consumption

12.03.2020–20.05.2020. (During the ban of laboratory visits due to COVID-19)
When active laboratory work and personal contact was not allowed, we had video conversations and I
preformed data analysis and undertook literature research.
I was looking for publications about extracellular mitochondria in the blood stream. Moreover, I searched
for articles about the isolation of mitochondria from the lung and I processed protocols for our further
studies. I also read publications about the relationship between mitochondria and NETosis or coronavirus.
1. Dache Z. et al., Blood contains circulating cell-free respiratory competent mitochondria. FASEB J. 2020
Mar;34(3):3616-3630. doi: 10.1096/fj.201901917RR. Epub 2020 Jan 19. PMID: 31957088.
2. Spear R. K., Lumeng L. A method for isolating lung mitochondria from rabbits, rats, and mice with improved
respiratory characteristics. Anal Biochem. 1978 Oct 1;90(1):211-9. doi: 10.1016/0003-2697(78)90025-8.
3. Papayannopoulos V. Neutrophil extracellular traps in immunity and disease. Nat Rev Immunol.
2018;18(2):134-147. doi:10.1038/nri.2017.105
4. Boilard E., Fortin PR.. Connective tissue diseases: Mitochondria drive NETosis and inflammation in SLE.
Nat Rev Rheumatol. 2016;12(4):195-196. doi:10.1038/nrrheum.2016.24
5. Takishita Y., Yasuda H., Shimizu M. et al. Formation of neutrophil extracellular traps in mitochondrial
DNA-deficient cells. J Clin Biochem Nutr. 2020;66(1):15-23. doi:10.3164/jcbn.19-77
6. Singh KK, Chaubey G, Chen JY, Suravajhala P. Decoding SARS-CoV-2 hijacking of host mitochondria in
COVID-19 pathogenesis. Am J Physiol Cell Physiol. 2020;319(2):C258-C267. doi:10.1152/ajpcell.00224.20
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

10-15 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

SZTE-ÁOK TDK conference, Biochemistry, Microbiology section 1.: 2nd place
Examination of extramitochondrial calcium movements
Anna Nászai, Emil Terhes
Szeged, 13-15. November 2019
Other conference applications were rejected due to the pandemic.
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4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

SZTE-ÁOK TDK conference, Biochemistry, Microbiology section 1.
Examination of extramitochondrial calcium movements
Anna Nászai, Emil Terhes
Szeged, 13-15. November 2019
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Accepted manuscript:
Ca(2+)N It Be Measured? Detection of Extramitochondrial Calcium Movement With High-Resolution
FluoRespirometry.
Anna Nászai, Emil Terhes, József Kaszaki, Mihály Boros, László Juhász
Scientific reports vol. 9,1 19229. 17 Dec. 2019, doi:10.1038/s41598-019-55618-5
6. AWARDS AND PRIZES

SZTE-ÁOK TDK conference, Biochemistry, Microbiology section 1. – 2nd place
7. OTHER ACHIEVEMENTS

•
•
•

Thesis: Effects of methane on mitochondrial calcium homeostasis under hypoxia Supervisor: Dr. László
Juhász (research assistant) – University of Szeged – Faculty of Medicine, Institute of Surgical Research
Finishing medical university with summa cum laude diploma qualification, first of the year 2019/20.
Being admitted to Multidisciplinary Doctoral School as a PhD student.
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BERNÁT NÓGRÁDI
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 5th
Name of Mentor: Dr. László Siklós
Name of Junior Mentor: Dr. Roland Patai
Research topic: Immune/inflammatory mechanisms in neurodegenerative
models
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

This report concludes my fifth year in the Szeged Scientists Academy. Since that, I have been working under
the mentorship of László Siklós and Roland Patai in the Neuronal Plasticity Research Group of the Biological
Research Centre. My research interest primarily includes the pathological mechanisms of acute and chronic
neurodegenerative conditions. In 2020, 3 research papers have been published with my contribution and a
fourth is currently under revision.
1) My first-author paper „Diazoxide blocks or reduces microgliosis when applied prior or subsequent to
motor neuron injury in mice” has been accepted in early 2020 in Brain Research (IF: 2.733). During the revision
process, I have carried out additional experiments that aimed to characterize the anti-inflammatory effect
of diazoxide at extended time points, furthermore, the effect of diazoxide on mitochondrial ultrastructural
alterations following acute nerve injury was also examined.
2) In summer, 2020, the article titled „Passive Transfer of Sera from ALS Patients with Identified Mutations
Evokes an Increased Synaptic Vesicle Number and Elevation of Calcium Levels in Motor Axon Terminals,
Similar to Sera from Sporadic Patients” was also published, with my co-authorship in the International
Journal of Molecular Sciences (IF: 4.556). Similarly, additional experiments were carried out during the
review process, in which I have actively contributed.
3) During the COVID-19 lockdown period, I have contributed to the review article „Neurovascular Inflammaging
in Health and Disease”. This review focuses on the concept of inflammaging and the role of inflammasomes
in age-related neurodegenerative conditions. The article was published in a special issue in Cells (IF: 4.336).
4) Finally, in July, my second first-author original article „Upregulation of NLRP3 in motoneurons following
peripheral nerve injury in mice” was submitted to Frontiers in Pharmacology (IF: 4.225). The manuscript
is currently being revised based on the reviewers’ suggestions (including additional experiments, such as
quantification of interleukin (IL)-1β and IL-18 levels) and we expect to submit the revised version of the
manuscript in mid-September.
Besides the publications and revisions listed above, I have also started working on a project that could be
considered as a thematical continuation of the manuscript introduced at point 4). The manuscript, that
is currently under revision, documents the activation, cell-specificity and subcellular localization of the
pattern-recognition receptor NLRP3 following acute nerve injury. As a continuation, this new project raises
three crucial questions:
a) do other pattern-recognition receptors also activate following nerve injury and if so, how can we describe
the dynamics of these mechanisms;
b) can we reduce the injury-induced inflammatory reactions (cytokine cleavage, microgliosis, astrogliosis)
with the specific pharmacological inhibition of NLRP3 inflammasome activation; and
c) with such inhibition, can we achieve a significant improvement in the regeneration and the reinnervation
of the injured nerve and muscles?
The aims described in point a) have been examined with PCR, Western Blot (WB) and immunofluorescent
methods at different time points after the axotomy of the sciatic nerve. The effect of the specific inhibitor
of NLRP3 activation, introduced in point b), was first confirmed with PCR and WB experiments. Following
confirmation of the beneficial effects on the inflammatory mechanisms, detailed evaluation of the microglial
230

and astroglial activation was examined with immunohistochemical method both 3 days and 7 days after the
injury. The experiments introduced in point c) are currently being carried out. To reliable and reproducibly
examine nerve regeneration, we deployed a regenerative surgical approach, where the axotomized nerve
endings were reassembled and carefully sutured along the epineural tissue. The functional regeneration of
the nerve and muscles were carried out with Sciatic Functional Index measurements. At the end of the 8-week
examination period, both the injured and intact (contralateral) nerves were labelled with a retrogradely
transported fluorescent dye, thus the spinal motor neurons that reinnervated the axotomized nerve could
be easily quantified and compared to the control side. Motoneuronal counts were also determined. Finally,
these values will be used the examine the potential neuroprotective and pro-regenerative effect of the
NLRP3 inhibitor.
These experiments are still currently going on. Further investigation is also planned to examine and describe
the mechanisms by which the NLRP3 inhibitor could exert its beneficial effects.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

I spend 30 hours per week at the Mentor’s laboratory.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – SZTE ÁOK TDK, Szeged
2019 – Young European Scientist Meeting, Porto, Portugal
2019 – Keystone Symposia, Neural Enviroment in Disease: Glial Responses and Neuroinflammation,
Keystone USA
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Nógrádi B., Meszlényi V.: Inflammaszóma aktiváció akut idegi sérülést követően, SZTE ÁOK TDK, Szeged,
2019, I. díj
Meszlényi V., Nógrádi B.: Intracelluláris kalciumszint meghatározása Schwann-sejtekben nervus ischiadicus
axotómiát követően, SZTE ÁOK TDK, Szeged, 2019, I. díj
Nógrádi B., Nyúl-Tóth Á., Patai R., Wilhelm I., Krizbai I., Siklós L.: Inflammasome activation after acute nerve
injury, Young European Scientist Meeting, Porto, Portugal, 2019
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

B. Nógrádi*, Á. Nyúl-Tóth*, M. Kozma, R. Patai, L. Siklós, I. Wilhelm, I.A. Krizbai: Upregulation of NLRP3 in
motoneurons following peripheral nerve injury in mice. Frontiers in Pharmacology (under revision) (* =
shared first authorship)
B. Nógrádi, V. Meszlényi, R. Patai, T.F. Polgár, K. Spisák, R. Kristóf, L. Siklós: Diazoxide blocks or reduces
microgliosis when applied prior or subsequent to motor neuron injury in mice. Brain Research, 1741:
146875, 2020 (IF: 2.733)
Á. Mészáros, K. Molnár, B. Nógrádi, Zs. Hernádi, Á. Nyúl-Tóth, I. Wilhelm, I.A. Krizbai: Neurovascular
inflammaging in health and disease. Cells, 9: 1614, 2020 (IF: 4.366)
V. Meszlényi, R. Patai, T.F. Polgár, B. Nógrádi, L. Körmöczy, R. Kristóf, K. Spisák, K. Tripolszki, M. Széll, I. Obál,
J.I. Engelhardt, L. Siklós: Passive transfer of sera from ALS patients with identified mutations evokes an
increased synaptic vesicle number and elevation of calcium levels in motor axon terminals, similar to sera
from sporadic patients. International Journal of Molecular Sciences, 21: 5566, 2020 (IF: 4.556)
6. AWARDS AND PRIZES

2020 – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
2020 – Gyémánt fokozatú Sófi-ösztöndíj
2020 – Arany fokozatú Talent-ösztöndíj
2019 – Új Nemzeti Kiválósági Program
7. OTHER ACHIEVEMENTS
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GERGŐ PORKOLÁB
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. Mária Deli
Name of Junior Mentor: Dr. Szilvia Veszelka
Research topic: Targeted delivery of nanoparticles across the blood-brain
barrier
Reporting period: 01 September 2019 - 31 July 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
In recent years, our group has been developing a novel, nano-sized drug delivery system for the brain that
is based on targeting nutrient transporters at the blood-brain barrier (BBB). We verified that the presence
of targeting ligands on the surface of nanoparticles (NPs) elevated the permeability of cargo across the
BBB both in vitro and in vivo, and that dual-ligand decoration of NPs with alanine and glutathione was more
effective than single ligand labeling (Mészáros et al., 2018; PMID: 30031862).
However, penetration of NPs across the BBB still might not be enough for therapeutic success by itself. The
endothelial layer of cerebral microvessels is covered with pericytes, ensheathed by astroglial endfeet and
all these cells are in communication with neurons and other glial cells. That means drugs have to travel
through multiple cell layers to reach their therapeutic targets in neurons or glia. It is, therefore, important
that such nanocarriers are designed that can potentially deliver their cargo to multiple cell types in the
brain.
Aims
According to our hypothesis, NPs targeting brain endothelial transporters can also interact with other cell
types in the brain if those cells express such solute carriers. Our aim was to test whether cultured brain
pericytes, astrocytes, brain endothelial cells and neurons express relevant alanine transporters and are
able to interact with alanine-glutathione dual-targeted NPs.
Methods
We used primary cultures of rat brain pericytes and astrocytes as well as the hCMEC/D3 human brain
endothelial cells and differentiated SH-SY5Y human neuronal cells. We monitored levels of confluency
and cell differentation in cultures by phase-contrast microscopy as well as immunohistochemistry and
confocal microscopy. The expression of alanine transporters in these cells were quantified by qRT-PCR.
We prepared vesicular NPs, so-called niosomes, from non-ionic surfactants and cholesterol by the thin
lipid film hydration and high pressure extrusion method. As a cargo of niosomes, high molecular weight
fluorescent proteins were used (either EBA, 67 kDa or mCherry, 26.7 kDa). We characterized NPs by their
size, size distribution, surface charge and shape by dynamic light scattering and atomic force microscopy
(AFM). We also monitored the stability of niosomes over time, with increasing NP concentrations and in the
presence or absence of serum.
We used a real-time, impedance based cell analysis to monitor the effects of NPs on the viability of
pericytes, astrocytes, brain endothelial cells and neurons. In the cellular uptake experiments fluorescent
spectrophotometry was used to quantify the amount cargo taken up by cells after 4 hours of incubation.
Cargo inside cells was also visualized by live-cell confocal microscopy. We tested the temperature- and
energy dependency of cellular uptake as well the involvement of endocytosis in the overall process with
inhibitors of cell metabolism and endocytosis. Finally, we quantified the amount of cargo that crossed our
BBB co culture model by fluorescent spectrophotometry. Cargo that crossed the BBB and subsequently
entered astrocytes in the bottom compartment of the model could also be visualized by live-cell confocal
microscopy.
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Results and conclusions
Among genes encoding alanine transporters, SNAT2 (SLC38A2) showed the highest expression in cultured
brain endothelial cells, pericytes, astrocytes and neurons. Niosomes had a diameter of approximately
120 nm with a narrow size distribution and a round shape as observed by AFM. The NPs had a slightly
negative surface charge, showed good stability both in the presence and absence of serum and did not
aggregate over time or at increasing NP concentrations. The particles also did not influence the viability of
cells. Functionalization of the surface of NPs with a combination of alanine and glutathione enhanced cargo
delivery into all cell types tested compared to non-targeted niosomes. Alanine-glutathione dual-labeling of
NPs was most effective in primary rat pericytes and SH-SY5Y neuronal cells, increasing the cellular uptake
of 67 kDa EBA cargo by more than 2-fold. Moreover, we revealed that the cellular uptake of niosomes is
energy-dependent and is partially mediated by endocytosis. Finally, we demonstated the ability of our dualtargeted NPs to deliver 26.7 kDa mCherry cargo into astroglial cells after crossing layers of brain endothelial
cells and pericytes in a co-culture model of the BBB. Our data suggest that alanine-glutathione dual-labeling
of NPs can potentially be exploited to deliver drugs, even biopharmacons, across the BBB and into other
therapeutically relevant cell types in the brain.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

On average, I spent 30 hours per week in the lab in the past year. Between mid-March and mid-June, I
worked from home.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

M-era.Net nanoPD 2nd meeting, Szeged, 2019
14th Meeting of Nobel Laureates and Talented Students, Szeged, 2019
New National Excellence Program (ÚNKP) conference, Faculty of Science and Informatics, University of
Szeged, 2020
Scientific Students’ Associations Conference, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, 2020
(registrated, postponed to September)
23rd International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers, Bari, Italy (registrated,
postponed to 2021)
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Porkoláb Gergő: Interactions of targeted nanoparticles with different cell types of the brain. 14th Meeting of
Nobel Laureates and Talented Students, Szeged, 2019.12.02-04.
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Porkoláb, G.; Mészáros, M.; Tóth, A.; Szecskó, A.; Harazin, A.; Szegletes, Z.; Ferenc, G.; Blastyák, A.; Mátés,
L.; Rákhely, G.; Deli, M.A.; Veszelka, S. Combination of Alanine and Glutathione as Targeting Ligands of
Nanoparticles Enhances Cargo Delivery into the Cells of the Neurovascular Unit. Pharmaceutics 2020, 12,
635.
6. AWARDS AND PRIZES

2020 – Student of the Faculty, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged
2020 – Short term research support of the Richter Centenáriumi Foundation
2020 – SZTE Talent scholarship - golden grade
2020 – SZTE Sófi József Foundation – first prize
2019 – Student of the Year, Szeged Scientists Academy
2019 – New National Excellence Program (ÚNKP) fellowship
2019 – National Higher Educational (NFÖ) Scholarship
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7. OTHER ACHIEVEMENTS

In the summer of 2020, I received my MSc degree in biology and I got accepted to the Biology Doctoral
School of the University of Szeged as well as the Szent-Györgyi PhD Student programme of the Szeged
Scientists Academy.
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BENCE PÓSA
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Zsigmond Tamás Kincses
Research topic: Structural changes of the brain in migraine
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Migraine is a common primary headache disorder which typically presents in recurring attacks of unilateral
moderate-to-severe headache that can last 4-72 hours [1]. Other symptoms, most notably sensitivity to
light and noise or nausea and vomiting often precede and accompany the attacks. In addition to common
symptoms of the prodromal stage (fatigue, difficulty concentrating, neck stiffness), around 30% of migraine
patients experience a complex phenomenon called aura before the headache attack, which often manifests
in transient, focal neurological symptoms that involve the visual system (blurry vision, photopsia, scotomas)
and/or somatosensory (numbness) or can cause speech/language deficit [2]. Although migraine is generally
regarded as a functional disorder, numerous studies report structural changes in migraine patients’ brains
[3-6]. However, the pathomechanism of the disorder is not yet fully clear, and it is not established whether
these structural changes are pathognomic signs of disease progression or merely a consequence of chronic
exposure to recurring headache attacks [7]. Among structural changes in migraine, an increasing number
of studies report morphological and volume changes in the basal ganglia, with the thalamus and striatum
being most frequently affected [8-10]. Since these structures play important and diverse roles in pain
processing, it is not clear whether their morphological changes imply a causative role in the pathogenesis
or they develop as a consequence of accumulating allostatic burden [11].
In this study, we sought to disentangle effects of recurring headache attacks from pathognomic morphological
changes of subcortical structures in migraine patients by relating mechanical pain thresholds (MPT) to
morphological characteristics of subcortical structures, using volumetry and surface shape analysis.
Participants
High-resolution T1-weighted MRI images and MPT data were acquired in 26 healthy individuals and 26
migraine patients. The patients were diagnosed at the Department of Neurology in Szeged based on the
International Classification of Headache Disorders [1] by experienced doctors. Four out of 26 patients had
migraine with aura. Healthy participants did not suffer from any neuropsychiatric or chronic pain conditions,
and migraine patients had no neuropsychiatric conditions apart from migraine. Participants were pain-free
at the time of the MRI scans and MPT measurements; regarding migraine patients, they were headachefree at least 48h prior and after the measurements.
MPTs were determined 1-2 days after the MRI measurement using the pinprick test with von Frey hair
filaments, and were log-transformed for further calculations according to [12].
Image acquisition
All MRI data were acquired on a 3T GE Discovery 750w scanner. High resolution T1 weighted images were
acquired with the following protocol: TR = 450 ms, TE = 4.2 ms, FOV = 256 mm, slice thickness 1 mm, flip angle 12
Image processing and statistical analysis
Preprocessing included removing non-brain tissue with FSL’s Brain extraction tool (BET) and bias field
correction using FSL’s FAST tool. To investigate the grey matter structure differences between healthy
controls and migraine patients, we measured the volumetric changes of grey matter and the shape of the
subcortical structures (e. g. thalamus, putamen, globus pallidus, amygdala, hippocampus) using FSL’s FIRST
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(FMRIB Integrated Registration Segmentation Toolkit) on the MRI images. The steps of the image analysis
were the following:
I.
Preprocessing (BET&Bias correction)
II. FIRST segmentation
III. Volumetric & Vertex analysis
FIRST includes two affine (linear) registration in 12 DOF (directions of freedom) to a standard image (MNI152).
The segmentation produces a mesh, a model of investigated subcortical structures. The algorithm also
corrects overlap between the structures and separates them from each other.
The vertex analysis aims to assess group differences on a per-vertex basis. The output of this statistical
analysis can be displayed on the structure`s surface. For the volumetric analysis, data were extracted from
the masks created by FIRST. A paired T-test was then used to compare the two groups for a 0.95 significance
level.
Results
The vertex analysis in migraine patients showed increased volume in the right globus pallidus on the
ventromedial side (p<0.01) [Figure 1.] and atrophy on the ventrolateral side of the right putamen (p<0.001)
[Figure 2.]. Volumetric differences between the two groups were only significant in the right putamen
(p<0,035), but not in the right globus pallidus. The MPT values were correlated with the subcortical volumes
in both groups. The sloop of the regression lines showed no differences.
Conclusion
In our study, shape differences were detected in the right putamen and the right pallidum between HC and
migraine patients. These nuclei are part of the basal ganglia which is a multi-integrative structure including
motor and somatosensory paths with several functions like pain perception. Volumetric analysis moreover
shows these areas are not participating in the configuration of MPT. This data suggests the atrophy of the
ventrolateral area of the right putamen in migraine is connected to periodic pain but not to pain threshold.

.
Figure 1.: Increased volume in the ventromedial side of the right globus pallidus in migraine patients compared to HC.

Figure 2.: Decreased volume of the right putamen in the ventrolateral side in patients with migraine compared to HC.
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2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

On average 27-30 hours were spent during the study per week.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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JOANNA GRACE SANDLE
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Gábor Tamás
Name of Junior Mentor: Dr. Gábor Molnár
Research topic: Role of identified cortical neurons in vitro
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

mGluR dependent plasticity of cortical excitation in human and rodent interneurons
Introduction
The ability of synapses to strengthen and weaken over time is what we refer to as synaptic plasticity and
it long have been considered a foundation of learning and memory. Two of the long term plasticity forms
are long term depression and long term potentiation where the strength of the connection between two
neurons decreases or increases, respectively. Our knowledge on interneuron plasticity is void, as the vast
majority of studies so far has focused on LTP, and LTD in principal cells.
Aims
There are different mechanisms underlying synaptic plasticity, involving diverse set of receptors, channels
and signaling molecules. Our aim was to investigate the effect of group I metabotropic glutamate receptors
(mGluRs) (mGluR1/5) in excitatory synapses between layer 2/3 pyramidal cells and fast spiking interneurons
in the human and rat cortex. For this we used (s)-3,5-dihydroxyphenylglycine (DHPG) a group I mGluR agonist.
Group I mGluRs are well known for the part they play LTD induction trough endocannabinoid signaling.
Methods
To investigate these glutamergic synapses we used dual whole cell recordings in 350 µm thick brain slices
using the somatosensory cortex of wistar rats and surgically removed human non-pathological pieces of
cortex. Animals were decapitated after halothane induced anaesthetize. Slices were incubated at room
temperature (36ºC) for an hour in artificial cerebrospinal fluid (in mM): 130 NaCl, 3.5 KCl, 1 NaH2PO4, 24
NaHCO3, 1 CaCl2, 3 MgSO4, 10 D(+)-glucose) saturated with 95% O2 5% CO2. Recordings were made in a
similar solution containing a higher concentration of CaCl2 and lower concentration of MgSO4.
We carried out standard brain slice electrophysiological recording protocol using videomicroscopy
combined with water-immersion 40× objective. Cells were targeted based on their soma shape ad
were patched using micropipettes filled with a low chloride intracellular solution containing biocytin for
anatomical reconstruction. Cells were further identified based on their firing pattern in response to current
step stimulation.
Paired pulse protocol was used on pyramidal cells (PCs) held at -60mV membrane potential in current
clamp which consist of two 4 ms long 800 pA current pulse repeated in 10 second intervals. Meanwhile fast
spiking cells were recorded in voltage clamp at -60 mV. If the presynaptic firing of PCs elicited EPSCs 50 µM
DHPG was bath applied 5 minutes after the interneuron’s membrane ruptured to avoid plasticity washout.
Access resistance was monitored throughout recordings which is an indicator for the quality of recordings.
Results
During simultaneous recordings synaptic connections could be detected by evoking action potentials in PCs
with paired step stimuli and monitoring the occurrence of stereotyped excitatory postsynaptic currents in
the interneurons. When connections were found DHPG was bath applied following five minute recording
after interneurons membrane was ruptured.
We carried out experiments in rodent cortex after detecting excitatory postsynaptic current amplitudes in
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response to presynaptic action potentials for n=9 individual experiments. Two of them were excluded due
to the excessive change of access resistance during the recordings. When averaging experiments we found
a significant increase in the mean evoked current amplitudes prior, and after DHPG administration, while
amplitudes remained unchanged in averaged control experiments (P=0.015, Wilcoxon signed rank test,
n=7).
In control experiments with no DHPG application we observed no change in EPSC amplitude over time
(P=0.78, n=3).
Using the same experimental protocol in the human cortex (n=16) we found that application of DHPG could
elicit both LTP and LTD. Analyzing the electrophysiological properties of interneurons we observed that cell
pairs which expressed LTD were the ones with typical fast spiking firing pattern while cell pairs with other
interneuron subtype formed LTP. Indicating that group I mGluRs may play a role in different molecular
mechanisms depending on the postsynaptic cell’s subtype in humans.
Conclusion
In summary we found that group I mGluR agonist induced LTP in fast spiking interneurons in rats and was
able to express both LTP and LTD in different subtypes of cortical interneurons in humans.
For further conclusions we need to acquire more data by growing the sample size. We plan to conduct more
experiments in order to reveal the site of plasticity and underlying molecular mechanisms.
My contribution to research
Experiments in rats: 100%
Experiments in humans: 20%
Analysis of my own experiments.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

35
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
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Name of Mentor: Dr. Zsolt Boldogkői
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1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Since the beginning of February 2020, I have been working at the Institute of Medical Biology at the University
of Szeged, under the supervision of Zsolt Boldogkői and Dóra Tombácz.
From the beginning, my goal was to acquire the appropriate skill level of various research methods. In order
to do this, in the first and a half months I learned the basic techniques, for example how to propagate PK
cells, work sterile, and how to infect PK cells with PRV. I did the appropriate routine several times, in March I
successfully maintained my own cell culture. We would have started a project at the end of March using the
CRISPR / CAS9 technique, but this was halted due to the virus. Unfortunately, with the start of the quarantine,
I had to stop my lab work, so I could only work at home, on a computer. Thanks to the University of Szeged,
we were able to take courses at Coursera free of charge, so I took some courses. In addition to reading
articles in connection with the lab work, I learned computer science, I learned the Python programming
language at a basic level. We held a weekly consultation through Zoom, during which we discussed who
can do what, as well as any issues that might arise. I continued working online until early June when I was
able to go back to the lab again. During summer, I worked regularly in the lab, and I continued to deepen
my knowledge online. During my laboratory work, I learned to isolate, purify, transform, and run a plasmid
from Escherichia coli by agarose gel electrophoresis. We performed different gel runs, digested with several
enzymes. I learned the technique of digesting plasmids, I learned to work with miniprep and midiprep kits.
It’s important to be able to perform these techniques well, routinely, because the workflows are built from
them, so I’ve practiced a lot. I had not had a lecture at the university where we would have learned these
methods yet, so most of my time was spent learning and practicing them. It paid off in the end, because
in August I was able to do the protocol on my own, without supervision, with good results, which was
confirmed by the gel image. IT work was also continued. I have learned how to manage various databases
such as UniProt, GenBank, PubMed and NCBI. I continued to learn how to operate the programs used in the
lab, so I learned to work with programs called SnapGene and UGENE, which are essential for the lab work.
I have also learned to operate programs that control machines in the lab, I can photograph gel images on
my own.
Around mid-August, I began the analysis of an unknown plasmid. This project was started by the finding
of a plasmid with a date of 2006 written on it in one of the refrigerators in the lab. I am now mapping this
with EcoRI and HindIII digestion. It’s not a simple job, as the two enzymes split it into two pieces one-byone, and together only three fragments were visible instead of four. From this it can be concluded that two
fragments are the same size, that is why they did not separate during the run. In my opinion, it should be
run again, this time for longer. This is under organization.
From mid-August, we were able to restart the project, which was interrupted by quarantine in March. We
couldn’t start earlier because there was a delay due to the epidemic.
The CRISPR project is currently being prepared and other projects are being completed, during which time
I will continue to practice in laboratory work and IT.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

12 hours
240

3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

I attended all SZTA conferences since 2018.
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 5th
Name of Mentor: Dr. Gábor Juhász
Name of Junior Mentor: Dr. Gábor Horváth
Research topic: Analysis of SARS-CoV-2 proteins and LC3 interaction in
MCF-7 cells, BRCA1 and it’s interaction partners function in autolysosome
formation, Studying the function of the lysosomal Ca 2+ efflux channel
TRPML
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020
1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

1. Analysis of SARS-CoV-2 proteins and LC3 interaction in MCF-7 cells
Introduction: The members of Nidovirus family (like MHV, SARS, MERS) induce duoble membrane vesicle
formation in infected cells and target the replication-transcription complexes. The non-lipidated form of
LC3 (LC3-I) is the key protein of double membrane veciscle formation. Double membrane vesicles were not
formed in LC3 silenced MHV infected HeLa cells, the viral replication and viral viability markers decreased
significantly. The interaction of key autophagy regulatory proteins (Rab family, HOPS complex) and SARSCoV-2 proteins was detected. LC3 has a central role in the autophagy regulation and is an autophagosome
marker. LC3 interacts with proteins mainly trough LIR (LC3 interacting region) motif. Our research group
predicted 10 SARS-CoV-2 proteins with LIR motif with hfAIM, LIR databases and analysing softwares. These
proteins were tagged with N-terminal GFP tag and analysed the co-localization with mCherry tagged LC3,
endogenous LC3 and endogenous GABARAP by fluorescent microscopy. The results will be confirmed with
Co-IP (biochemcial method).
Aims: Analysis of SARS-CoV-2 proteins/fragments and LC3 interaction with fluorescent microscopy and coimmunprecipitation methods.
Methods: We cloned the predicted protein coding genes and gene fragments into pEGFP vector. Colocalization analysis of GFP tagged coronavirus proteins/protein fragments and mCherry tagged LC3.
Co-localization analysis of GFP tagged coronavirus proteins/protein fragments and endogenous LC3 and
GABARAP.
Results: We showed the co-localization of mCherry tagged LC3 and GFP tagged with NSP15 C terminal,
NSP15 N terminal, NSP3 C terminal, NSP3 N terminal, NSP12 C terminal fragments, and NSP12, ORF3A,
NSP13, NSP7 full lenght proteins with fluorescent microscopy. NSP12 co-localised with endogenous LC3A/B
and endogenous GABARAP. NSP3 C terminal and ORF9B formed ring-like structures (potentially duoble
membrane vesicles).
Conclusions: The confirmation of the interactions with biochemical assay and the better understanding of
the ring-like structures morphology and formation will be the next step.
2. BRCA1 and it’s interaction partners function in autolysosome formation (5 month ÚNKP project)
Introduction, aims and methods: I wrote the details in my 2018/2019 progress report.
Results: Research program (1-5 month): We optimized the cell line condition. We kept the cells in
DMEM+5%FBS+Penicillin (100 u/ml)-Steptomycin (0.1 mg/ml) medium on 37 C° and 5% CO2 concentration.
We adapted Lysotracker Red staining (stain acidic compartments - autolysosomes) for MCF-7 with the
following protocol: Incubation 500 nM Lysotracker Red DND-99 (1 h, 37 °C), wash with PBS, fixation 4%
PFA/PBS 15 min on 24,5 °C an then microscopy. Antibody optimalization for western blot and fluorescent
microscopy was succesfull, I attached the figures.
Research program (6-10 month): DNA topoisomerse I (topotecan) and II (etoposide) inhibitor treatment: We
treated the cells with etoposide (10 µM) or topotecan (0.25 µM) for 24 h on 37 C°. Both treatment caused
DNA dobuble stranded breaks which was detected by the strong increase of gamma-H2AX marker. The
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presence of DNA double stranded breaks directly after the treatment caused the strong accumualtion of
autophagosome (LC3B) and lysosome (LAMP1, LAMP2, Lysotracker Red) markers. We demonstrated that
this type of DNA damage (damage of G2 phase cells) trigger significant autophagy induction.
To show the presence of BRCA1 and it’s interaction partners in the cytoplasm after etoposide or topotecan
treatment with fluorescent microscopy was not possible due to 1. the strong nuclear signal, 2. the unreliable
antibodies for this purpose. Thus we separated the nuclear and cytoplasmic fraction of the cells. To prove
the succesfull separation we used tubulin (cytoplasm) and gamma-H2AX (nuclear) antibodies. BARD1 was
detected only in the nuclear fraction after DNA damage. BRCA1 was detected both in the nuclear and
cytoplasmic fraction after DNA damage.
Conclusion: Further experiments will be essential to prove our results.
3. Studying the function of the lysosomal Ca 2+ efflux channel TRPML
Introduction, aims: I wrote the details in my 2018/2019 progress report.
Methods: Transient activation of TRPML ion channel with TRPML agonist (ML-SA1 (10 µM)) or inactivation
with TRPML antagonist (ML-SI1 (10 µM)). We treat wild type, TRPML-GCaMP6/tub-Gal4 (Calmodulin-GFPtagged TRPML ion channel), trpml1 (TRPML mutant) 3. stage larvae for 30 minutes or 3 hours in normal/
starved condition. After the treatment we detect GABARAP, p62, p-S6K and Cathepsin-L with western blot
or fluorescent microscopy.
Results: We successfully optimized the protein extraction of Drosophila larvae and the above mentioned
antibodies. The first trial was carried out with wild type larvae, we are going to repeat the experiment.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

40 hours/week
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019.11.13-15. SZTE ÁOK Tudományos Diákköri Konferencia, előadó, előadás címe: BRCA1 és kölcsönható
partnereinek szerepe az autolizoszómák képződésében
2019.10.30. Sejt-, fejlődés- és őssejt biológusok éves találkozója, Gödöllő – poszter prezentáció: LINKS
BETWEEN DNA REPAIR PROTEINS AND AUTOPHAGY REGULATION
2019.09.27-10.01. ESMO Congress, Barcelona – utazási támogatás (ESMO részéről)
2019.09.13. ”GENETIKAI MŰHELYEK MAGYARORSZÁGON” XVIII. MINIKONFERENCIA – poszter prezentáció
2020.07.08. Endocytosis and Endosome Trafficking: Roles in Coronavirus Uptake and Cell Signaling (lab
meeting presentation)
2020.08.21-22 ESMO Academy Virtual Meeting
11th AIMS Meeting Research Competition, Lisszabon, accepted abstract – cancelled due to COVID-19
pandemia
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

Tóth Dávid; BRCA1 és kölcsönható partnereinek szerepe az autolizoszómák képződésében, Tudományos
Diákköri Konferencia, Szeged, 2019. november 13-15.
Dávid Tóth, Gábor V. Horváth, Gábor Juhász; LINKS BETWEEN DNA REPAIR PROTEINS AND AUTOPHAGY
REGULATION
Dávid Tóth; Insight into the authopagy regulatory function of BRCA1 and its interaction partners, AIMS
Research Competition, Lisbon, 2020 (submitted)
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Viktória Kiss, András Jipa, Kata Varga, Szabolcs Takáts, Péter Lőrincz, Zsófia Simon-Vecsei, Szilárd Szikora,
István Földi, Csaba Bajusz, Dávid Tóth, Péter Vilmos, Imre Gáspár, Paolo Ronchi, József Mihály, Gábor
Juhász: Drosophila Atg9 regulates the actin cytoskeleton via interactions with profilin and Ena. Cell Death &
Differentiation 2020 May;27(5):1677-1692., https://doi.org/10.1038/s41418-019-0452-0
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6. AWARDS AND PRIZES

2019 – New National Excellence Program (ÚNKP) – 5 months
2020 – SZTE Talent, bronze level
Summer Training Programme at CNIO (accepted application) – Due to COVID-19 pandemia I refused the
opportunity.
Nominated teaching fellow at University of Szeged Department of Oncotherapy
7. OTHER ACHIEVEMENTS

Scientific student and teaching fellow activity at University of Szeged Department of Oncotherapy.
Volunteer activity during the COVID-19 pandemia at the National Ambulance Service.
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ZSÓFIA EDIT TÓTH
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Science and Informatics, Biology Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 4th
Name of Mentor: Dr. Attila Gácser
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Research topic: Investigation of the immune response against human
pathogenic Candida species
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Among all the essential micronutrients, iron plays an important role in mammalian biology. It is also essential
for pathogens infecting hosts. As the availability of accessible iron is limited within the mammalian host,
several human-pathogenic fungal pathogens, such as Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Candida
glabrata, and Aspergillus fumigatus, have developed various iron uptake mechanisms, that actively affect
the pathogen fungi’s virulence. Candida parapsilosis is the second or third most common non-albicans
Candida species associated with systemic and superficial Candida infections in immunocompromised
patients. However, it is still unknown, that what mechanisms of iron uptake and homoeostasis does this
fungus have, that can also affect its virulence.
Identified in Saccharomyces cerevisiae, the FET3 protein is required for high-affinity iron transport, by
transforming ferrous ions into ferric ions, what the fungus can take up via the FTR1 protein. In Candida
albicans, 5 FET3 orthologues have been identified, that have been shown to play a role in the iron uptake,
growth in iron-limiting conditions and prostaglandin biosynthesis of this species. In our laboratory’s
previous research 3 FET3 orthologues have been identified in Candida parapsilosis, one of which has been
shown to play a role in the prostaglandin biosynthesis of this species, thus affecting the virulence of this
fungus as well.
In our preliminary experiments, we examined the expression of the 3 FET3 orthologues of Candida
parapsilosis in a low-iron environment. Out of the 3 genes, the expression of CPAR2_603600 was significantly
elevated, compared to the other 2 genes, so we chose to analyse this gene as the subject of our further
studies.
One of our aims was to find out what other virulence factors, other than the prostaglandin biosynthesis,
CPAR2_603600 affects in this species. In order to investigate this, we used previously established strains (Δ/Δ
603600 1/1 and Δ/Δ 603600 2/1), and we created a reintegrant strain containing the CPAR2_603600 gene to
study the additional functions of FET3 in Candida parapsilosis.
During our research, we demonstrated that the homozygous deletion mutants of this gene generated in
various isolates of C. parapsilosis showed growth defects under iron-limiting conditions and were sensitive
to various stressors. The expression of numerous genes involved in iron metabolism was also altered in the
knock-out mutants compared to the wild-type strain.
Another one of the most important virulence traits of C. parapsilosis is its ability to produce pseudohyphae.
A number of transcription factors are known to require iron for their normal functioning and to play a role
in the pseudohyphae-formation of this species, so we examined the formation of pseudohyphae in the
deletion strains. Based on our results, the deletion mutants showed decreased pseudohyphae-formation
in hypha-inducing medium, however, this phenotype could be rescued by adding iron into the medium.
Like many other pathogenic species, Candida parapsilosis forms biofilms, which affects the effectiveness
of antifungal treatments. Based on our studies, the FET3 knock-out strains showed decreased biofilm
formation, however, this phenotype could be partially rescued by the addition of iron to the medium.
The gene network involved in the biofilm formation of the species has been previously described, so we
examined whether the removal of the FET3 gene affects the expression of the genes involved in this process,
and thus the virulence of the fungus. In the absence of the FET3 gene, genes involved in the pseudohyphae
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and biofilm formation showed decreased expression under hyphae-inducing conditions.
In our current study, we demonstrated that the CPAR2_603600 gene actively affects the iron homeostasis
of the species as well as the formation of pseudo-hyphae and biofilm formation in this human pathogenic
fungus.
After publishing the co-author’s study, we started working on the first author project.
Trained immunity is a relatively new term related to the immunological memory of our innate immune
system. Our aim is to investigate trained immunity against Candida albicans in human squamous cells,
induced by Candida parapsilosis. Depending on the results obtained here, this project may raise the
possibility of trained immunity, created by apathogenic or moderately pathogenic species.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

20-25 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2020 – Sófi Scholarship, Biologist Konference
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Published:
Tanmoy Chakraborty, Zsófia Tóth, Renáta Tóth, Csaba Vágvölgyi, Attila Gácser: Iron Metabolism,
Pseudohypha Production, and Biofilm Formation through a Multicopper Oxidase in he Human-Pathogenic
Fungus Candida parapsilosis. DOI: 10.1128/mSphere.00227-20
6. AWARDS AND PRIZES

2020 – SZTE József Sófi Scholarship- Award of Board
2020 – National Higher Education Scholarship (Fifth on the list of the Faculty of Science and Informatics)
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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ZSOMBOR VESZPRÉMI
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Attila Hunyadi
Name of Junior Mentor: Dr. Tímea Gonda
Research topic: Synthesis and examination of protoflavone analogues
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Tumour related diseases pose a serious problem all around the world. It is the second leading cause of
death globally: approximately every sixth person dies due to cancer. The current treatments are usually
not efficient enough, and their usage could be restricted by serious side effects. We need to find a new
approach in therapy.
A current strategy (in the database of clinicaltrials.gov there are 42 registered clinical trials in progress
on the antitumour effect of ATR inhibitors), which seems really promising is to use ATR inhibitors. These
compounds can kill tumour cells with high selectivity, because their survival relies on this mechanism to a
large extent (Lecona & Fernandez-Capetillo, Nat Rev Cancer 2018).
Our research group have previously identified a new family of compounds which have ATR inhibitor effect
(Figure 1.). These are the synthetic analogues of the natural ATR inhibitor protoflavonoids and they contain
the p-quinol pharmacophore’s oxygen locked into a spirocycle.

Figure.1. The inspiring structure

Our aim is the synthesis and examination of new, expectedly ATR inhibitor antitumor agents. For
designing the structure of the aim molecules we took two factors into account: 1) the inspiring compound
has a strong ATR inhibitor effect, and 2) all the chemicals at clinical trials have nitrogen heteroatoms.
Therefore our aim molecules are the spiropyrroline (4) and spiropyrrolidine (5) analogues of the compound
from Figure 1. We hope that our most potent compounds may be well suited for clinical development for
tumour therapy and which, in the long term, may lead to the discovery of a first-in-class, effective and safe
ATR inhibitor drug.
My training was pretty fast, because I had known my way around a lab, thanks to the chemistry competitions
I had attended in grammar school. So I could get straight into real lab work. In our lab I independently carry
out every step of my research. My job consists of reacting compounds (synthesis of chalcones [1], catalytic
hydrogenation of double bound [2], synthesis of oximes [3], oxidative cyclization [4]) based on the synthetic
pathway designed for our aim molecules, working up these reactions, purifying and separating the products.
For the separation we use chromatographic methods. During the semester I have learnt the traditional
column chromatography and the safe usage of the appropriate instruments (HPLC; Flash). I also design
separation systems and optimize the conditions of my reactions (reaction time, temperature, used reagent
etc.).
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During the structural analysis I have the opportunity to get involved in the evaluation of the HRMS and NMR
spectra recorded by the operators. So I started to learn evaluating 1H NMR spectra. The impact assessments
on cytotoxic effect are measured by an inland collaborating research group, while the ATR inhibition results
come from an international collaboration.

Figure.2. The executed reactions

I got to the synthesis of the oximes (3) with all the 4 ligands (=12 compounds). I tried the cyclization (4) in 3
cases (methyl, phenyl, 1-naphtyl) based on a scientific paper by a Japanese research group. The products
of these reactions are unexpected, and have an amide structure (6,7). I have already taken 7 attempts with
different conditions (changing solvent, catalyst, reaction time and acidic strength) to optimize the cyclization
of the methyl substituted compound.
Although we have not made it until the formation of the pharmacophore cycle, we sent these intermediates
(7) to impact assessments, and as we expected they did not show cytotoxic effect.
We also tried to make an oxazine (8) using the TEMPO reagent – I successfully isolated the product, and the
structure elucidation is in progress.
At the first 3 steps of the synthetic pathway everything happened as we expected – we got the proper
products with an excellent yield in every case. The results of the impact assessments gave us an important
piece of information: the intermediates without the pharmacophore are not cytotoxic. During the
optimisation of the 4th step I observed some information about the amide synthesis: the bigger ligand on
the starting compound and adding more acid make the reaction faster. The reaction is not affected by the
solvent itself and by its incidental water content.
The originally planned cyclization still needs to be optimized. It is important to mention that the unexpected
intermediate compounds are p-phenols, which are still suitable for cyclization and the synthesis of ATR
inhibitor agents. We see a good chance for the successful outcome of the 8th ring closing reaction and that
we managed to get the expected structure, which already contains every essential part of the planned
pharmacophore.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

During the semester I spent 18 hours per week at the laboratory on average.
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3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

During the 3 months I spent at home because of the coronavirus pandemic I successfully went through a
Separation technology course (with excellent results), which helped me to understand my research topic
and is made for PhD students. On a weekly basis we had a lab meeting which I attended every time without
exception. Besides this, we had several other meetings (2-3 times a week) with my mentor and junior mentor.
At these sessions among others we had a chance to evaluate the results of the structure determinating
measurements of my previously synthesized compounds (NMR, MS spectra). I also read several pieces of
scientific literature during this time (e. g. on ATR inhibitors). I applied for an ÚNKP scholarship, so I could
learn a lot about application letter writing from my mentors. I presented my previous results on 4th May
within one of our lab meetings. It was a perfect exercise to practice for the SZTA progress report, because
I gave the whole presentation in English. I have returned to the lab as soon as it was possible, and I have
been working all summer conscientiously to catch up.
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NOÉMI VIDA
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 1st
Name of Mentor: Dr. Mihály Boros
Name of Junior Mentor: Dr. Gabriella Varga
Research topic: Diseases of systemic circulation
Reporting period: 01 February 2020 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is usually used as an intensive care therapy method, when
the lungs or the heart as well requires external help to restore normal oxygenation. ECMO was first used in
1965 and the technique has been polished and developed throughout the years, however there are some
serious complications emerging after usage due to the fact the blood is circulating in a non-physiological
environment. In the past, our department has already demonstrated the forming inflammatory reaction in
short-term pig cardiopulmonary bypass (CPB) model (Bari et al, 2018), but we were interested in the longterm effects of ECMO, as it is mostly used in elongated intervals.
We are able to observe a complex inflammatory response after starting ECMO, which causes microcirculatory
damage in the small intestine. Eventually the lesion leads to the rise of pathological deformities inside
the cells and in their energy consumption, which generates decreased barrier functions in the mucous
membrane. The mucous membrane’s barrier has a protective function against the bacterias’ metabolic
compounds in the blood flow, which can cause systemic inflammatory response syndrome (SIRS) or in a
worst-case scenario sepsis in the patient. These defects prove that the integrity of the mucous membrane’s
barrier function is a must for sufficient organ function.
I feel extremely motivated to work on a cutting-edge topic which is flagship research model in Hungary and
it’s even more relevant at this time ever since the increased usage of ECMO machines in the treatment of
COVID-19 patients. My personal goal is to implement the knowledge gained from this research to clinical
environment and to improve the survival rate of ECMO patients in the Intensive Care Unit.
Aims
Our main goal in this experiment was to analyse the process of deterioration of microcirculation and
mitochondrial functions in a clinically relevant large animal model. We would like to map out the exact
pathomechanism behind ECMO induced inflammation in the clinical setting. Examining these components
would lay down the foundation of a novel therapy’s development, which could aid the protection of organ
barriers during ECMO usage.
Methods
Our experiments were conducted on anesthetized large animal (Sus scrofa domesticus) model. We separated
the animals into two groups: non-operated (n=4) and veno-venosus ECMO (n=4). During the surgery we had
a 24-hour ECMO treatment, then after detaching the animal from the device there was an additional 6-hour
post-ECMO period. The animal was respirated (Carescape R860 respirator) and haemodinamical parameters
were measured (PiCCO PULSION Medical Systems; mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), cardiac
output (CO)) We measured the flow of arteria mesenterica superior (AMSF), arteria renalis (ARF) and arteria
carotis (CAF) with ultrasound flowmeter (Transonic T206). Over the course of the surgery we collected blood
samples which will be subjected to biochemical tests and at the end of the surgery we isolated samples
from the heart, kidney, liver and ileum for immunohistochemical examination. We would like to further
examine the fluctuation of tissue damage indicating biomarkers, which will show us how fast and in what
extent the microcirculation deteriorates in the model. These biomarkers are the Myeloperoxidase (MPO)
and Xanthine Oxidoreductase (XOR) enzymes, Kidney Injury Marker 1 (KIM-1) and cytokines. To map out
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the microcirculation of the ileum an intravital video microscopy (Cytocam-IDF, Braedius Medical, Huizen,
Netherlands) was used. After wrapping up the experiment, mitochondrial activity was examined with high
resolution respirometry (O2k, Oroboros Instruments, Innsbruck, Austria). I have participated in every aspect
of the surgery, my tasks included putting up the model, monitoring and laboratory work.
Results
We successfully created a large animal model, which can endure a 30-hour anaesthesia and is susceptible
to represent ECMO induced inflammatory responses. With the data gained we can demonstrate the decline
in microcirculatory activity and worsened mitochondrial function, thus the decreased function in mucous
membrane barrier through time.
Conclusions
After assessing the information we collected, a clearer picture can be depicted about the background of
ECMO induced inflammation and barrier damage. Additionally, our verdicts could be used to improve the
existing treatments for inflammation caused problems and give patients better chances of recovery.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

15 hours per week.
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

Anett Bársony, Noémi Vida, Ámos Gajda, Attila Rutai, Árpád Mohácsi, Anna Szabó, Mihaly Boros, Gabriella
Varga, Daniel Erces : Methane exhalation can monitor the microcirculatory changes of the intestinal mucosa
in a large animal model of hemorrhage and fluid resuscitation (revízió alatt)
Varga P, Vida N, Hartmann P, Szabó A, Mohácsi Á, Szabó G, et al. (2020) Alternative methanogenesis Methanogenic potential of organosulfur administration. PLoS ONE 15(7): e0236578. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0236578
6. AWARDS AND PRIZES

Student researcher Scholarship of the New National Excellence Program
7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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DÁNIEL LÁSZLÓ VIDÁCS
Student’s Faculty, Major at the University of Szeged:
Faculty of Medicine, Medical Program
Szent-Györgyi Student year in the reporting period: 3rd
Name of Mentor: Dr. Zsuzsanna Bata-Csörgő
Name of Junior Mentor: Dr. Zoltán János Veréb
Research topic: Differentiation Potential of Melanocytes from Helathy
Human Epidermis
Reporting period: 01 September 2019 - 31 August 2020

1. RESEARCH REPORT HIGHLIGHTING THE STUDENT’S OWN CONTRIBUTION

Introduction
In previous work we have shown that adult human melanocytes cultured in a defined, cholera toxin and PMA
free medium, Mel-mix (47,5% AimV, 2,5% FBS, 47,5% Keratinocyte medium), became bipolar, unpigmented
and highly proliferative. Furthemore, in these cells the expression of TRP-1 and c-kit disappeared and EGFR
receptor and nestin expression was detected, indicating a phenotypic switch toward dedifferentiation. We
analyzed the expression of CD34, CD73, CD146, CD90, CD105, CD47, CD44, CD29, CD325, CD54, CD31,
CD271, CD6, CD106, CD112, CD61, CD166, CD50, CD40, CD49A, CD51, CD59D, CD144, CD304, HLA-DR,
characteristic markers of stem cells, using flow cytometry. The expression of cell surface markers that
are charecterizing stem cells were significantly higher in the dedifferentiated cells (CD90 82,59% ± 6,62%,
CD73 99,47% ± 0,20%, CD29 99,39% ± 0,17%, CD166 77,48% ± 6,50%, CD47 95,78% ± 1,86%) compared
to mature melanocytes (CD90 2,42% ± 0,64%, CD73 63,87% ± 35,61%, CD29 85,38% ± 17,06%, CD166
54,46% ± 25,41%, CD47 76,04% ± 30,02%). These cells did not express MITF and Sox-10 as determined by
immunohistochemistry. Cells were then cultured in SEMPRO®’s osteogenic and adipogenic differentiation
medium for 21 days to determine their differentiation potential. The cells were able to differentiate in both
direction, as determined by nile red staining for adipocytes and and with alizarin red for osteocytes.
Aims
Our aims were to further examine the stem cell-like characteristics of the Mel-mix cultured cells and
compare the results to melanoma cancer stem cells.
Materials and Methods
To further examine the differentiation potential of dedifferentiated melanocytes we conducted
chondrogenesis differentiation experiments. We used STEMPRO®’s chondrogenesis differentiation
medium to culture the cells for 14 days. The cells were fixated and stained with Alcián blue to make the
glycosaminoglycan molecules visible.
We used western blot to examine the expression of fibronectin and oncofoetal-fibronectin. The cells were
harvested into a protein kinase inhibitor complex solution, the protein concentration was determined, and
the samples were stained with fibronectin, oncofoetal-fibronectin, and actin antibodies.
Immunohistochemistry was used to determine the expression of e-cadherin. We used a cytospin centrifuge
to prepare the samples which were stained with e-cadherin antibody.
RNA sequencing is in progress to examine several genes in connection with stemness, melanoma, melanoma
stem cells, normal mature melanocytes, and immunogenicity. Three mature melanocyte cultures and three
dedifferentiated cultures were examined.
We performed karyotyping to confirm the lack of any major chromosome aberrations.
Results
By the end of the chondrogenic differentiation the samples showed blue staining which indicates the
synthesis of glycosaminoglycan molecules.
Western blot confirmed that Mel-mix-cultured cells express fibronectin (FN) and EDA+/oncofoetal252

fibronectin (EDA+FN) at a higher level than mature melanocytes. The same process can be observed in
melanoma and in melanoma cancer stem cells.
We reassured that no major chromosome aberrations occurred during the dedifferentiation process using
karyotyping.
RNA sequencing is still in progress.
Conclusions
Our data suggest that normal adult melanocytes easily dedifferentiate into pluripotent stem cells given
the right environment. This dedifferentiation process that we describe here for normal melanocytes is
very similar to what has been described for melanoma cells, indicating that phenotype switching driven by
environmental factors is a general characteristic of melanocytes independent of malignant transformation.
We anticipate preparing a manuscript on our work by the end of October.
2. AVERAGE HOURS SPENT PER WEEK AT THE MENTOR’S LABORATORY

15-20 hours
3. ATTENDANCE AT CONFERENCES (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – TDK University of Szeged, Faculty of medicine
4. ABSTRACT PUBLICATIONS (INCLUDING TDK CONFERENCES):

2019 – TDK University of Szeged, Faculty of medicine
5. MANUSCRIPTS (SUBMITTED/UNDER REVIEW/ACCEPTED/PUBLISHED)

6. AWARDS AND PRIZES

7. OTHER ACHIEVEMENTS

-
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SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ
(2017-2020)

A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK IX.
TALÁLKOZÓJA
2017. április 20–22.

MÉDIAMEGJELENÉSEK

Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója

Felület: stoma.u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2016.04.07.
Eredeti link: http://www.stoma.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/2017-aprilis/
nobel-dijasok-tehetseges

NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK IX. TALÁLKOZÓJA
A szélesebb egyetemi tudományos közösség számára is nyilvános előadások időpontja:
2017. 04.21. (péntek) 16 óra
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány a tavalyi évhez hasonlóan az
idén is megrendezi a Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok IX. Találkozóját.
A rendezvény keretén belül a szélesebb egyetemi tudományos közösség számára is
nyilvános előadást tart
Stefan Hell
(Kémiai Nobel-díj, 2014) és
Arthur Konnerth
(European Brain Research Prize, 2015).
Az előadások időpontja: 2017.04.21. péntek 16:00-18:00 óra
Az előadások helyszíne: SZTE TIK Kongresszusi terem
Regisztráció szükséges. A jelentkezések érkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra a
szabad helyek függvényében.
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Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója

Felület: sci.u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.13.
Eredeti link: http://www.sci.u-szeged.hu/sztehirek/2017-aprilis/nemet-nobel-dijasok?objectParentFolderId=30826

NÉMET NOBEL-DÍJASOK ÉS AGYKUTATÓ AZ SZTE TANULMÁNYI
ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTBAN
A Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok IX. Találkozóján az egyetemi tudományos
közösség és a hallgatók számára nyilvános előadást tart Stefan Hell kémiai Nobel-díjas
és Arthur Konnerth Agy-díjjal kitüntetett német agykutató 2017. április 21-én, 16 órától
a TIK Kongresszusi teremben.
A Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Központ és a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások jövőjéért alapítvány 2017. április 20-22. között rendezi meg a Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok IX. Találkozóját. A tehetséggondozást középpontba
állító programon részt vesz Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus, a Szegedi Tudós
Akadémia képzési igazgatója is. A fiziológus 1991-ben Erwin Neher-rel együtt nyerte el az
orvostudományi Nobel-díjat a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
A program részeként 2017. április 21-én, pénteken 16 órától a József Attila Tanulmányi
és Információs Központban nyilvános előadást tart Stefan Hell Nobel-díjas német fizikus és Arthur Konnerth német agykutató.
Az előadásokra az alábbi linken lehet regisztrálni: regisztráció
Stefan Hell Nobel-díjas német fizikus 2014-ben Eric Betzig-gel és William Moerner-rel
közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat a nanoszkópia területén elért eredményeiért.
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A doktori fokozatának megszerzése után Heidelbergben, az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumban dolgozott, majd kutatásokat végzett a finnországi Turku Egyetemen és Oxfordban is. 2002-ben a göttingeni Max Planck Biofizikai Kémiai Intézet igazgatója lett, ahol nanobiofotonikai részleget hozott létre. 2003-tól a német rákkutatási
központ nagyfelbontású optikai mikroszkópiával foglalkozó részlegét vezeti Heidelbergben. Az úgynevezett STED-eljárást 2000-ben fejlesztette ki. A stimulált emisszió-depléció
segítségével a vizsgált mintát nanométerről nanométerre letapogatva lehet megkapni,
így az optikai mikroszkópoknál nagyságrendekkel nagyobb felbontású képekhez lehet
jutni. Az eljárásnak köszönhetően olyan betegségekben is vizsgálhatóak a fehérje-elváltozások, mint az Alzheimer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór.
Arthur Konnerth német agykutató 2015-ben három másik kollégájával, Winfried Denk-kel,
Karel Svoboda-val és David Tank-kel nyerte el az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásáért és fejlesztéséért az Agy-díjat (Brain Prize). Posztdoktori kutatásainak befejezése után a Müncheni Műszaki Egyetem, a Ludwig Maximilians Egyetem és a
Saarland Egyetem élettani intézeteinek professzora volt. 2005 óta az idegtudományok
Friedrich-Schiedel Professzora a Müncheni Műszaki Egyetemen. A Leopoldina Német
Természettudományos Akadémia, az Academia Europaea és a Bajor Tudományos Akadémia tagja.
A 2017. április 20-22. közötti Szegedi Tudós Akadémiai részletes programja itt elérhető:
program
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.18.
Eredeti link: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/sajtoarchivum-2017-170405/
sajtomeghivo-nobel?objectParentFolderId=1417

SAJTÓMEGHÍVÓ - NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
IX. TALÁLKOZÓJA ÉS SZENT-GYÖRGYI TALENTUM-DÍJ ÁTADÓ
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem tisztelettel meghívja Önt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok IX. Találkozójára
és a 2017. évi Szent-Györgyi Talentum-díj átadójára. Időpont: 2017. április 21. péntek,
16:00-21:00. Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ és a Szegedi Nemzeti Színház.
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak hazánk legtehetségesebb fiataljai Szegeden. A Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok IX. Találkozóján Dr. Stefan Hell (kémiai Nobel-díj, 2014), Dr. Arthur Konnerth (European Brain Research Prize, 2015) előadásait
hallgatják meg az érdeklődők, valamint találkozhatnak a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatójával, Bert Sakmann-nal (orvostudományi Nobel-díj, 1991) is.
Program:
2017. április 21, péntek 16:00-18:00: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
A Szegedi Tudós Akadémiát (SZTA) bemutatja Dr. Hegyi Péter, az SZTA programigazgatója
Dr. Stefan Hell (kémiai Nobel-díj, 2014) előadása Nanoscopy with focused light címmel
Dr. Arthur Konnerth (European Brain Research Prize, 2015) előadása Imaging calcium in
neurons címmel
Üléselnökök: Dr. Bert Sakmann és Dr. Hegyi Péter
2017. április 21, péntek 19:30-21:00: Szegedi Nemzeti Színház
19:30-20:30: Gálaműsor
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20:30-21:00: Díjátadó ünnepség
Felhívjuk figyelmét, hogy Dr. Bert Sakmann-nal, Dr. Stefan Hell-lel, Dr. Arthur Konnerth-tel és az Akadémia szakmai vezetőivel interjú készítésére kizárólag 2017. április
21-én, pénteken 15.30 és 16.00 óra között a József Attila Tanulmányi és Információs
Központ Kongresszusi termében van lehetőség. Az interjúkészítés nyelve angol vagy
német, tolmácsot nem biztosítunk.
A 2017. évi Szent-Györgyi Talentum-díjassal a díjátadót követően lesz lehetőség interjút készíteni.
Kérjük, részvételi szándékát és interjúigényét minden esetben a press@nobel-szeged.
hu e-mail címen jelezze!
A teljes programsorozat 2017. április 20-án, csütörtökön veszi kezdetét, a találkozó
részletes programjáról itt tájékozódhat.
Az eseményre tisztelettel várjuk a sajtó munkatársait.
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Felület: hirado.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://www.hirado.hu/2017/04/19/ujfent-nobel-dijasokkal-talalkozhatnak-a-szegedi-diakok##

ÚJFENT NOBEL-DÍJASOKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
DIÁKOK
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti
városban csütörtöktől.
A szervezők tájékoztatása szerint a kilencedik alkalommal megrendezett találkozón
a Nobel-díjas Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az
Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth tart előadást és beszélget az élettudományok
iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert, munkáját 1991-ben ismerték el Nobel-díjjal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató pedig három másik kollégájával
az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015ben kapta meg az Agy-díjat.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
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Felület: vasarhely24.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/cikk/16229/nobel-dijas_kutatokkal_talalkozhatnak_a_szegedi_tudos_akademia_novendekei

NOBEL-DÍJAS KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Egy kémikus, egy fiziológus és egy neves agykutató érkezik a Tisza-parti városba.
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia növendékei - tájékoztatták a
szervezők az MTI-t.
A kilencedik alkalommal megrendezett találkozón Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth tart előadást
és beszélget az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert. munkáját 1991-ben ismerték el a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia kitüntetésével. Arthur Konnerth, a temesvári születésű német
agykutató - három másik kollégájával - az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért kapta meg az Agy-díjat 2015-ben.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
Mindezeken felül, most pénteken adják át a 2013-ban alapított Szent-Györgyi Talentum
Díjat is. Ezt minden évben egy olyan, a közelmúltban publikált, nemzetközi szinten is
meghatározó felfedezést jegyző tudósnak ítélik odanek oda, aki - a díj névadójához,
Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.
Az elismerést pénteken este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: hirtukor.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=30481

TEHETSÉGEK ÉS TUDÓSOK
2017-04-25 - Öt diák vehetett részt a százhalombattai Arany János gimnáziumból a Nobel-díjasok és a tehetséges fiatalok idei találkozóján április 19-22 között Szegeden. A
képzési programot nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudós Akadémia.
Az új típusú multigenerációs tehetséggondozó műhely célja, hogy már középiskolában
felhívja a fiatalok figyelmét a kutatói életpályában rejlő karrierlehetőségre. Az idei találkozón 120 résztvevő középiskolából 56 intézmény közel 300 kiváló diákját és tanárát
fogadták a szervezők.
A programok a biológia tudományában való elmélyülést szolgálták. A diákok laborgyakorlatokon vettek részt, sertés szívet és szemet boncoltak, a tüdőlégzést vizsgálták és
DNS-kimutatással is foglalkoztak.
A Szegedi Tudomány Egyetem felsőbb éves Szent-Györgyi Ösztöndíjas diákjai angol
nyelven mutatták be sejtszintű biológiával foglalkozó kutatásaikat. A legizgalmasabb
előadásokra a Szegedi Tudományos és Informatikai Központban került sor, ahol a Tudós Akadémia meghívására két Nobel-díjas kutató, Bert Sakmann sejtfiziológus és Arthur Konnerth idegtudós adta elő legfrissebb eredményeit az agykutatás és a neurobiológia terén.
A diákok szellemi útravalót is kaptak a Szent-Györgyi Talentum-díj idei díjazottjától:
„Nem kell a tökéletességre törekednünk, csak arra, hogy mindig egy picit jobbak legyünk másoknál!” A díjat a rendkívül impozáns Szegedi Nemzeti Színházban adták át
színvonalas gálaműsor és állófogadás keretében.

263

Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója

A Szegedi Tudományos Egyetemen a tehetséges hallgatók ösztöndíjprogramba kapcsolódhatnak be, amely 20 éven át követi nyomon és segíti őket pénzzel és lehetőségékkel.
Az SZTA életében 2016-ban új fejezet kezdődött, mivel a kormány jelentős pénzügyi
támogatásban részesítette a programot, illetve az intézmény képzési igazgatója Bert
Sakmann Nobel-díjas fiziológus lett.
„Rendkívül sokat tanultunk, tapasztaltunk, sok erőt és energiát kaptunk a további tanuláshoz” – mondta Horváthné dr. Hidegh Anikó, a Százhalombattai Arany János Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója. (A diákok élménybeszámolói az arany.battanet.hu-n
olvashatók.
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Felület: promenad.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://promenad.hu/cikk/ismet-nobel-dijasok-erkeznek-szegedre-176854

ISMÉT NOBEL-DÍJASOK ÉRKEZNEK SZEGEDRE
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti
városban csütörtöktől - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A kilencedik alkalommal megrendezett találkozón a Nobel-díjas Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth
tart előadást és beszélget az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert, munkáját 1991-ben ismerték el Nobel-díjjal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató pedig három másik kollégájával
az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015ben kapta meg az Agy-díjat.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyo-
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mányos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, amely képes arra,
hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél
az, hogy az országból és a határon túlról évente ötszáz tehetséges fiatal érkezzen a
Tisza-parti városba.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói
munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést pénteken este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: profitline.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://profitline.hu/hircentrum/hir/365611/Ismet-Nobel-dijaskutatok-inspiraljak-a-Szegedi-Tudos-Akademia-novendekeit

ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓK INSPIRÁLJÁK A SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIA NÖVENDÉKEIT
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti
városban csütörtöktől - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A kilencedik alkalommal megrendezett találkozón a Nobel-díjas Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth
tart előadást és beszélget az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert, munkáját 1991-ben ismerték el Nobel-díjjal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató pedig három másik kollégájával
az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015ben kapta meg az Agy-díjat.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
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hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, amely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél az, hogy
az országból és a határon túlról évente ötszáz tehetséges fiatal érkezzen a Tisza-parti
városba. A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó
felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a
díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést pénteken este
gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: szegedma.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
Eredeti link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/04/ismet-nobel-dijas-kutatokkal-talalkozhatnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekei.html

ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti
városban csütörtöktől – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A kilencedik alkalommal megrendezett találkozón a Nobel-díjas Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth
tart előadást és beszélget az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert, munkáját 1991-ben ismerték el Nobel-díjjal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató pedig három másik kollégájával
az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015ben kapta meg az Agy-díjat.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
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Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amely képes
arra, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A hazai és nemzetközi
mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden,
a cél az, hogy az országból és a határon túlról évente ötszáz tehetséges fiatal érkezzen
a Tisza-parti városba.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki – a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói
munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést pénteken este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: ma.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.20
Eredeti link: http://www.ma.hu/tudomany/299581/Ismet_Nobeldijas_kutatokkal_talalkozhatnak_a_Szegedi_Tudos_Akademia_novendekei

ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
IIsmét Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti
városban csütörtöktől.
A kilencedik alkalommal megrendezett találkozón a Nobel-díjas Stefan Hell és Bert Sakmann, a program képzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize) Arthur Konnerth
tart előadást és beszélget az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Az aradi születésű Stefan Hell német fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért
eredményeiért Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat. Bert Sakmann német fiziológus dolgozta ki a patch-clamp technikát, egy úttörő elektrofiziológiai vizsgálati módszert, munkáját 1991-ben ismerték el Nobel-díjjal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató pedig három másik kollégájával
az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015ben kapta meg az Agy-díjat.
A tudományos tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
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Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, amely képes arra,
hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél
az, hogy az országból és a határon túlról évente ötszáz tehetséges fiatal érkezzen a
Tisza-parti városba.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói
munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést pénteken este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: gimnazium.mezobereny.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.20.
Eredeti link: http://gimnazium.mezobereny.hu/index.php/eredmenyek-esemenyek/2016-2017-dse/224-szegedi-tudos-akademia

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA
I2017. április 20-22. Szegeden került megrendezésre a Nobel-díjasok és tehetséges
diákok IX. találkozója. Iskolánk öt tanulóját választották be jelentkezés alapján az orvos-biológiai kutatásokat végző Szent-Györgyi középiskolás diákok közzé az idei tanévben. Ők vehettek részt ezen a jeles eseményen, ahol a Nobel-díjas Dr. Bert Sakmann
fiziológussal és Dr. Arthur Konnerth neurofiziológussal találkozhattak. Az első napon,
laboratóriumi gyakorlaton vehettek részt, ahol tüdő és szív vizsgálatokat végeztek.
A második nap angol nyelven Szent- Györgyi hallgatok előadásait hallgathatták meg
már folyamatban lévő és eredményeket hozó orvos biológiai kutatási területekről. Majd
Arthur Konnerth előadását a Ca-ion és az emberi agy folyamatainak vizsgálatával kapcsolatban. Este gálaműsor zárta a rendezvényt a Szegedi Nemzeti Színházban.
A diákok a rendezvény alatt egyre elkötelezettebbek lettek leendő pályájuk iránt. Izgatottan várják májustól induló feladataikat.
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Felület: nlg.hodtav.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.20.
Eredeti link: http://nlg.hodtav.hu/frontpage?frame=9&page=2

NOBEL-DÍJAS ÉS AGY-DÍJAS KUTATÓK AZ NLG-BEN
Csütörtök délelőtt Bert Sakmann és Arther Konnerth látogatott iskolánkban, ahol Szénásiné Földesi Zsuzsanna által vezetett tanórán vettek részt iskolánk laborjában, majd
a diákokkal beszélgettek.
Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus, a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatója. 1991-ben nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek egyedi ioncsatornáinak
működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
Arthur Konnerth német agykutató 2015-ben nyerte el az agykutatásban használatos
kétfoton-mikroszkóp feltalálásáért és fejlesztéséért az Agy-díjat (Brain Prize).
A két tudóst dr. Rakonczay Zoltán professzor úr kísérte.
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Felület: nobel-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.21.
Eredeti link: http://www.nobel-szeged.hu/index.php/hirek/104-vilaghiru-tudosokkal-talalkoztak-szegedi-es-hodmezovasarhelyi-gimnazistak

VILÁGHÍRŰ TUDÓSOKKAL TALÁLKOZTAK SZEGEDI ÉS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GIMNAZISTÁK
Ismét világhírű kutatókkal találkozhattak a Szegedi Tudós Akadémia növendékei. A kétnapos rendezvényen az élettudományok iránt érdeklődők a Nobel-díjas Bert Sakmannnal, valamint az Agy-díjas Arthur Konnerth-tel is beszélgethettek, bemutathatták nekik
eddigi tevékenységüket.
Ez volt a kilencedik találkozó, amit a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány szervezett azzal a céllal, hogy minél több fiatalt fordítsanak a kutatói pálya felé.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.21.
Eredeti link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nobel-dijasok_szegeden/2515880/

NOBEL-DÍJASOK SZEGEDEN
Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkoztak immár 9. alkalommal Szegeden.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem rendezvénye csütörtökön iskolalátogatással kezdődött: a kiemelt vendégek a hódmezővásárhelyi Németh László és a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban
találkoztak diákokkal. Tegnap a 2014-ben kémiai Nobel-díjat kapott Stefan Hell és Arthur Konnerth előadásait hallgathatták meg az érdeklődők délután a TIK-ben, valamint
találkozhattak a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatójával, Bert Sakmann-nal, aki
1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat. Este a Szegedi Nemzeti Színházban adták
át az idei Szent-Györgyi Talentum-díjat.
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Felület: vtvszeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.21.
Eredeti link: http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_ismet_vilaghiru_
kutatokkal_talalkozhattak_a_szeged_20688/t_K%C3%B6z%C3%A9let%20
-%20Ism%C3%A9t%20vil%C3%A1gh%C3%ADr%C5%B1%20kutat%C3%B3kkal%20tal%C3%A1lkozhattak%20a%20Szegedi%20Tud%C3%B3s%20Akad%C3%A9mia%20n%C3%B6vend%C3%A9kei/

VILÁGHÍRŰ TUDÓSOKKAL TALÁLKOZTAK SZEGEDI ÉS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GIMNAZISTÁK
A Nobel-díjas Bert Sakmann-nal, valamint az Agy-díjas Arthur Konnerth-tel is beszélgethettek a diákok, bemutathatták nekik eddigi tevékenységüket.
Ismét világhírű kutatókkal találkozhattak a Szegedi Tudós Akadémia növendékei. A kétnapos rendezvényen az élettudományok iránt érdeklődők a Nobel-díjas Bert Sakmannnal, valamint az Agy-díjas Arthur Konnerth-tel is beszélgethettek, bemutathatták nekik
eddigi tevékenységüket. Ez volt a kilencedik találkozó, amit a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány szervezett azzal a céllal, hogy minél több fiatalt fordítsanak a kutatói pálya felé.
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Felület: medicalonline.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.21.
Eredeti link: http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/nobel_dijas_es_agy_dijas_kutatok_szegeden

NOBEL-DÍJAS ÉS AGY-DÍJAS KUTATÓK SZEGEDEN
Április 20-22. között rendezik meg a Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok IX. Találkozóját Szegeden.
A Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Központ és a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány tehetséggondozást középpontba állító programján részt vesz Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus, a Szegedi Tudós Akadémia
képzési igazgatója is. A fiziológus 1991-ben Erwin Neherrel együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért
és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
A program részeként 2017. április 21-én, pénteken 16 órától a József Attila Tanulmányi
és Információs Központban nyilvános előadást tart Stefan Hell Nobel-díjas német fizikus és Arthur Konnerth német agykutató.
Stefan Hell Nobel-díjas német fizikus 2014-ben Eric Betziggel és William Moernerrel közösen nyerte el a kémiai Nobel-díjat a nanoszkópia területén elért eredményeiért. A
doktori fokozatának megszerzése után Heidelbergben, az Európai Molekuláris Biológiai
Laboratóriumban dolgozott, majd kutatásokat végzett a finnországi Turku Egyetemen
és Oxfordban is. 2002-ben a göttingeni Max Planck Biofizikai Kémiai Intézet igazgatója
lett, ahol nanobiofotonikai részleget hozott létre. 2003-tól a német rákkutatási központ
nagyfelbontású optikai mikroszkópiával foglalkozó részlegét vezeti Heidelbergben. Az
úgynevezett STED-eljárást 2000-ben fejlesztette ki. A stimulált emisszió-depléció segít-
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ségével a vizsgált mintát nanométerről nanométerre letapogatva lehet megkapni, így az
optikai mikroszkópoknál nagyságrendekkel nagyobb felbontású képekhez lehet jutni.
Az eljárásnak köszönhetően olyan betegségekben is vizsgálhatóak a fehérje-elváltozások, mint az Alzheimer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór.
Arthur Konnerth német agykutató 2015-ben három másik kollégájával, Winfried Denkkel, Karel Svobodaval és David Tankkel nyerte el az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásáért és fejlesztéséért az Agy-díjat (Brain Prize). Posztdoktori kutatásainak befejezése után a Müncheni Műszaki Egyetem, a Ludwig Maximilians
Egyetem és a Saarland Egyetem élettani intézeteinek professzora volt. 2005 óta az idegtudományok Friedrich-Schiedel Professzora a Müncheni Műszaki Egyetemen.
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.24.
Eredeti link: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-aprilis/nobel-dijas-tudos?objectParentFolderId=19355

NOBEL-DÍJAS TUDÓS ÉS AGYKUTATÓ A TIK-BEN
Az egyetemi tudományos közösség és a hallgatók számára nyilvános előadást tartott
Arthur Konnerth Agy-díjjal kitüntetett német kutató és Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus április 21-én a TIK Kongresszusi termében.
- Nagyon jó ötletnek tartom, és támogatom a Szegedi Tudós Akadémiát. Örömmel jöttem Szegedre, találkoztam itteni tanárokkal és diákokkal. Azt tapasztalom, hogy a szegedi középiskolások magasan képzettek és motiváltak - mondta Arthur Konnerth német
agykutató, aki a Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok IX. Találkozójára érkezett a
Tisza-parti városba, a Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Központ és
a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások jövőjéért alapítvány meghívására.
Arthur Konnerth német kutató 2015-ben három másik kollégájával, Winfried Denkkel, Karel Svoboda-val és David Tank-kel nyerte el az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásáért és fejlesztéséért az Agy-díjat (Brain Prize). Posztdoktori kutatásainak befejezése után a Müncheni Műszaki Egyetem, a Ludwig Maximilians
Egyetem és a Saarland Egyetem élettani intézeteinek professzora volt. 2005 óta az
idegtudományok Friedrich-Schiedel Professzora a Müncheni Műszaki Egyetemen. A Leopoldina Német Természettudományos Akadémia, az Academia Europaea és a Bajor
Tudományos Akadémia tagja.
A tehetséggondozást középpontba állító programon részt vett Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus, a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatója is.
A tudósok többek között ellátogattak a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba, találkoztak a Tudós Akadémia szegedi mentoraival és mentoráltjaival, valamint nyilvános előadást tartottak a József Attila Tanulmányi és Információs Központban.
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Felület: hirtukor.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.25.
Eredeti link: http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=30481

TEHETSÉGEK ÉS TUDÓSOK
2017-04-25 - Öt diák vehetett részt a százhalombattai Arany János gimnáziumból a Nobel-díjasok és a tehetséges fiatalok idei találkozóján április 19-22 között Szegeden. A
képzési programot nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudós Akadémia.
Az új típusú multigenerációs tehetséggondozó műhely célja, hogy már középiskolában
felhívja a fiatalok figyelmét a kutatói életpályában rejlő karrierlehetőségre. Az idei találkozón 120 résztvevő középiskolából 56 intézmény közel 300 kiváló diákját és tanárát
fogadták a szervezők.
A programok a biológia tudományában való elmélyülést szolgálták. A diákok laborgyakorlatokon vettek részt, sertés szívet és szemet boncoltak, a tüdőlégzést vizsgálták és
DNS-kimutatással is foglalkoztak.
A Szegedi Tudomány Egyetem felsőbb éves Szent-Györgyi Ösztöndíjas diákjai angol
nyelven mutatták be sejtszintű biológiával foglalkozó kutatásaikat. A legizgalmasabb
előadásokra a Szegedi Tudományos és Informatikai Központban került sor, ahol a Tudós Akadémia meghívására két Nobel-díjas kutató, Bert Sakmann sejtfiziológus és Arthur Konnerth idegtudós adta elő legfrissebb eredményeit az agykutatás és a neurobiológia terén.
A diákok szellemi útravalót is kaptak a Szent-Györgyi Talentum-díj idei díjazottjától:
„Nem kell a tökéletességre törekednünk, csak arra, hogy mindig egy picit jobbak legyünk másoknál!” A díjat a rendkívül impozáns Szegedi Nemzeti Színházban adták át
színvonalas gálaműsor és állófogadás keretében.
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A Szegedi Tudományos Egyetemen a tehetséges hallgatók ösztöndíjprogramba kapcsolódhatnak be, amely 20 éven át követi nyomon és segíti őket pénzzel és lehetőségékkel.
Az SZTA életében 2016-ban új fejezet kezdődött, mivel a kormány jelentős pénzügyi
támogatásban részesítette a programot, illetve az intézmény képzési igazgatója Bert
Sakmann Nobel-díjas fiziológus lett.
„Rendkívül sokat tanultunk, tapasztaltunk, sok erőt és energiát kaptunk a további tanuláshoz” – mondta Horváthné dr. Hidegh Anikó, a Százhalombattai Arany János Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója. (A diákok élménybeszámolói az arany.battanet.hu-n
olvashatók.)
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Felület: lakihegyradio.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.25.
Eredeti link: http://lakihegyradio.hu/hir/tehetsegek-es-tudosok

TEHETSÉGEK ÉS TUDÓSOK
Aranyos diákok a tehetségek találkozóján.
Öt diák vehetett részt a százhalombattai Arany János gimnáziumból a Nobel-díjasok
és a tehetséges fiatalok idei találkozóján Szegeden. A képzési programot nyolcadik
alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudós Akadémia. Az új típusú tehetséggondozó
műhely célja, hogy már középiskolában felhívja a fiatalok figyelmét a kutatói életpálya
karrierlehetőségre. Az idei találkozón 120 résztvevő középiskolából 56 intézmény közel
300 kiváló diákját és tanárát fogadták a szervezők. Horváthné Hidegh Anikó a százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta: rendkívül
sokat tanultak, tapasztaltak, sok erőt és energiát kaptak a további tanuláshoz. A diákok
élménybeszámolói az iskola honlapján olvashatóak.
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Felület: arany.battanet.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.25.
Eredeti link: http://arany.battanet.hu/bel.php?kat=&ssz=1247

SZEGED, A TUDÓSOK VÁROSA
A Szegedi Tudósakadémia rendezvényén vettünk részt, melyről élménydúsan értünk
haza. Olvassátok beszámolóinkat, nézzétek meg képeinket :-)
2017. április 20-22.-én került megrendezésre a Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX.
találkozója a Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a
Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány közreműködésével.
Csütörtökön a kora délutáni órákban érkeztünk meg Szegedre. Regisztráció után átvettük a névre szóló kártyáinkat, programterveket és elfoglaltuk a szállást a Novotel
Hotelben. Délután négy órakor kezdetét vette első programunk, ellátogattunk a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumba, ahol laboratóriumi gyakorlaton vettünk
részt. A laborgyakorlat keretein belül sertés szemet, szívet boncoltunk, illetve a tüdő
működését is bemutatták nekünk. A szív működését és az ide köthető betegségek súlyosságát ismertették, majd lehetőségünk nyílt a szívkatéter megtekintésére is.
Laborgyakorlat után visszatértünk a hotelba ahol elfogyasztottuk a svédasztalos vacsoránkat, ezt követően szabad program volt. Az esős, hideg időjárással dacolva esernyőkkel felszerelkezve Anikó néni kíséretével elsétáltunk a Szegedi Dómhoz hiszen ahogy
Szent-Györgyi Albert is mondta „ A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az
egyik legerőteljesebb nevelőeszköze”. Pénteken reggeli után a Szegedi Tudományegyetem ösztöndíjas diákjainak előadásait hallgattuk meg. Az angol nyelvű prezentációk bemutatását Fejes Roland, Kiss Liliána, Óvári Tímea és Újházi Mihály bonyolította le. ezt
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követően városnézésen vettünk részt ahol rengeteg értékes információt kaptunk Szeged városárólegyeteméről és Nobel-díjas tudósáról Szent-Györgyi Albertről. A Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban elfogyasztott szendvics-ebéd után átsétáltunk a József
Attila Tanulmányi és Információs Központba ahol Dr. BertSakmann Nobel-díjas fiziológus és Arthur Konnerth előadásán vettünk részt. Este a Szegedi Nemzeti Színházba gálaműsorra mentünk majd a három napos konferenciát lezáró álló fogadáson vehettünk
részt. Másnap a programon résztvevő 300 diák és tanáraik hazaindultak.
A konferencián hasznos tudással és különleges élményekkel gazdagodtunk, hiszen az a
megtiszteltetés ért minket hogy Nobel-díjas tudósokkal találkozhattunk.
Baksa Réka 11.b.

SZEGED, A BIOLÓGUSOK VÁROSA
Márciusban Anikó néni, a biológia tanárunk feltette a kérdést: lenne-e kedvetek részt
venni egy programon, ahol tudományos előadások és kísérletek lesznek? Ahol Nobel
díjas tudósokkal is találkozhatunk? Ahol három nap csak a biológiáról fog szólni? Erre
természetesen csak egyféleképpen lehetett válaszolni.
Akkor még nem tudtuk mi vár ránk pontosan, de aztán megérkeztek a részletek is. Amikor először olvastam a programokat már teljesen biztos voltam benne, hogy jó helyre
megyünk. Így hát csütörtök reggel bőröndökkel és esernyőkkel felszerelkezve elindultunk. A napfény városába zuhogó esőben érkeztünk meg, de azt hiszem, a hideget és a
fáradtságot bőven kárpótolta az a néhány nap, amit ott töltöttünk. Először is beregisztráltuk magunkat, majd átsétáltunk a Novotel szállodába, ahol megkaptuk a szobáinkat
és a nagyon profinak látszó névtábláinkat a részletes eseményekkel.
Az első programunk rögtön egy laborgyakorlat volt. Emeletes busszal utaztunk át egy
hódmezővásárhelyi iskolába, ahol felvettük a fehér köpenyünket, amitől igazi tudósnak
érezhettük magunkat, majd beléphettünk a laborba. Miután megismerkedtünk a tüdő
felépítésével és működésével elénk raktak egy-egy sertésszívet. Kettesével, hármasával, a bátrabbak egyedül láttak neki az utasítások alapján a feladatnak. Bejelölgettük a
pitvarokat, a kamrákat, és a különböző ereket a szerven majd a belsejét is megnéztük.
A biológia tankönyv képei megelevenedtek, és most már sokkal könnyebb elképzelni,
hogyhol vannak valójában a billentyűk és zsebek ahol azt az ábrák mutatják.
Péntek délelőtt ösztöndíjas egyetemi hallgatók előadásait hallgathattuk meg, ahol rá
kellett döbbennünk, van még hova fejlődnie az angoltudásunknak.De összességében
sok mindent megértettünk, és érdekes kutatásokról hallhattunk.Ebéd után folytatódott
a nyelvi gyorstalpaló, de ezúttal már Agy-díjas (Brain-Price) szinten. Arthur Konnerth
érdekes bár rettentő tömény előadásán vettünk részt, ahol a kutatásai legmélyebb rejtelmeibe is beavatott. Olyan dolgokról mesélt, amiket nem hall mindennap az ember.
Szembesülnünk kellett azzal, hogy mennyi mindent kell tanulnunk és nem lesz könnyű.
De a tudós motivátsága, ahogyan előadta, amilyen lelkesedéssel beszélt a kísérleteiről,
találmányáról mindenért kárpótolt. Engem személy szerint ez motivált a legjobban. Nagyon tetszett Bert Sakmann Nobel díjas tudós hozzállása és HegyiPéternek a tájékiztatója az új oktatási rendszerről.
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A záróprogram a Szegedi Nemzeti Szánházban volt, ahol egy fantasztikus néptáncos-éneklős műsor után Berényi Antal fiatal neurobiológus átvehette az idei „Szegedi
Nobel díjat”. Szerényen megköszönte a díjat és még egy apró jó tanáccsal is ellátta a
leendő tudósokat. Kicsit sajnáltam, hogy az ő kutatásáról keveset tudtunk meg, de talán
jobb is így, ki tudja mennyi új információt tudtunk volna még befogadni.
Összességében nagyon jól éreztük magunkat, a szállás, az ellátás és a programok is
mind szuperek voltak. Sokat tanultunk, de azért közben a várost is megnéztük – szerintem minden út a dómhoz vezet, akár merre indultunk végül ott kötöttünk ki. Sőt, még
Szent-Györgyi Albert életébe is bepillanthattunk, egyfantasztikus idegenvezetés során,
és láttuk azt a tornyot is, ami alatt kimutatta a C-vitamint.
Deák Dorottya és Garamszegi Fanni 12.b.

SZEGED VÁROSÁNAK SZÍVEMBE ZÁRT REJTELME
Történetünk- nem teljes egész - három napot ölel fel, de tartalma és jelentősége egy
11. évfolyamos gimnazista lány számára, annál nagyobb értéket hordoz magában. Köszönöm ezt a pár napot,azoknak akikkel együtt voltam Szegeden. Elsősorban kísérő
tanárunknak Anikó néninek, aki lehetővé tette ezt az utazást, valamint a két 11. és két
12. évfolyamos gimnazistatársamnak. Élménybeszámolómat átjárja az ámulattal és
csodálattal átszőtt lila köd, mely csillogással tölti el szemem, akárhányszor csak visszagondolok minden egyes percére. Tudom, hogy mindannyiunk számára felejthetetlen
volt ez a pár nap.
Utazásunk igazán, április 20-án a Nyugati pályaudvaron beérkező 10:53-as Szegedig
közlekedő InterCity-re való felszállás után tudatosul bennem. A 21. kocsi 21-es székében ülve már éreztem, hogy életre szóló élményekkel gazdagodom, de az ottlét eseményei még inkább felül múltak mindenfajta várakozásomat. A szegedi Orvosbiológiai
kutatások jövőéért Alapítványnak hála, részese lehettem a Nobel-díjas és tehetséges
diákok IX. találkozójának.Érkezésünkkor a 300 diák seregében csak egy voltam a sok
közül, de máris elláttak nyakba akasztható névkártyával és a gördülékeny lebonyolítás érdekében a résztvevőket betűvel jelzett csoportokba osztották (mi a D csoportban
voltunk). Szállásunk elfoglalása után - mely aNovotel hotelban volt - pedig kezdetét vette az igazi kaland. Ellátogattunk a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumba,
ahol a csoportunk egy közös tüdőboncoláson vett rész, utána pedig a sertés szív vagy
szem boncolása közül lehetett választani. A mi lelkes csapatunk egybecsengően a szív
boncolására tette le a voksát. Egy életre szóló élmény volt! Egyedül vagy kettesével állhattunk neki a pitvarok és kamrák gombostűvel való megjelölésére és „szívkoktélt”is
készíthettünk (szívószállal jeleztük, hogy hogyan közelíti meg az egyes üregeket a vér)
a játék után, pedig kezdetét vehette az igazi boncolás. Először a jobb szívfélfelnyitását
kezdtük meg, azon belül a jobbpitvartól a jobb kamra végéig ejtettük meg a bemetszést,
ezek után pedig alaposabban szemügyre vettük többek között a szívfélhez tartozó billentyűket (pl. vitorlásbillentyűt). Ezt követően a bal kamra csúcsából kezdtük az ollóval
való felvágást egészen a bal pitvarig (az előzővel éppen ellenkezőleg), itt már nehezebb
dolgunk volt, ugyanis a kamra megközelítőleg 1-2 cm-es falvastagságú. Végezetül pedig
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módomban volt megtekinteni a félhold alakú (zsebes) billentyűk egyikét (valva seu valvulasemilunaris). Este a 6 fős kis csapatunk - széltől, esőtől, hidegtől nem félve - járta
be Szegedet a Tisza mentén és annak főterét. Ez a nap talán véget ért, de tudtam, hogy
holnap új nap virrad ránk, a napfény városában.
Április 21-én a reggelim és a kakaó után a hotel konferencia termében 8:30-ra mentorok és hallgatóik szakmai angol nyelvű előadásaira voltunk hivatalosak. Mondanom
sem kell, mekkora motivációt adott ezen kiemelkedő tehetséges hallgatók elődadásainak színvonala és a büszke mentorok látványa. Ezután „pihenésképp”idegenvezető
által bemutatott városnézésben vettünk részt. A nagy sétát követően, pedig üres hassal megérkeztünk a Radnóti Miklós Gimnáziumba, ahol egy szendvicsebéddel kedveskedtek a Szent-Györgyi diákoknak (merthogy mi annak számítottunk ϑ).Ebéd után a
szabadidőnkben újra visszatértünk Szeged utcáira majd onnan a szállodába visszaérve
estélyi ruhát öltve izgatottan vártunk a Nobel-díjas kutatok előadásait. 16:00-kor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében találkozhattunk
a konferencia tudósokból álló szakmai elnökeivel. Részesei lehettünk Dr. Hegyi Péter
inspiráló angol nyelvű előadásának, miszerint, mi is az új oktatási rendszer sikerének
titka. Ezt követően a másik alelnök Dr. BertSakmann tartott felvezető előadást a 2015ben European Brain Research díjat nyert tudósról, Dr. Arthur Konnerth-ről.Mindezek
után, általa egy csodás életpálya gyümölcse kerülhetett megtekintésre a diavetítéseiben, aminek a címe: Imagingcalciuminneurons.És, ha ez még mindig nem lenne elég,
este a Szegedi Nemzeti Színház vendégei voltunk egy Gálaműsor és fogadás keretében.
Bár tudtam jól, hogy másnap a reggeli után csak a búcsú vár rám Szeged városától, de
felemelt fejjel méltán voltam büszke az itt töltött napjaimra!
Végezetül de nem utolsó sorban köszönettel tartozom iskolánk igazgatójának dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó néninek, aki nélkül mindez nem jöhetett volna létre és annak a 4 lánynak, akikkel mindezt megélhettem. Egy örök élménynek lehettünk részesei
EGYÜTT.
Végezetül... megtanultam a Szent-Györgyi Talentum-díj 2017-es díjazottjától, hogy a cél
érdekében: „Nem kell a tökéletességre törekednünk, csak arra, hogy mindig egy picit
jobbak legyünk másoknál!”
Készítette: Kelemen Fruzsina Kinga 11.B
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Felület: szegedma.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.25.
Eredeti link: https://szegedma.hu/hir/szeged/2017/04/a-legjelentosebb-tudomanyos-elismeresek-birtokosaival-talalkozhattak-az-erdeklodok-szegeden.html

A LEGJELENTŐSEBB TUDOMÁNYOS ELISMERÉSEK
BIRTOKOSAIVAL TALÁLKOZHATTAK AZ ÉRDEKLŐDŐK SZEGEDEN
Bert Sakmann Nobel-díjas fiziológus és Arthur Konnerth European Brain Research
Prize-zal kitüntettet agykutató vettek részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok
immár kilencedik alkalommal megrendezett találkozóján, Szegeden. Az évről-évre
óriási érdeklődéssel övezett programsorozaton április 20-22. között a tudomány és
tehetséggondozás kapta a főszerepet.
Ahogy Hegyi Péter, az Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója az SZTA pénteki bemutatása kapcsán fogalmazott: „Rengeteg potenciál van az ország tehetséges fiataljaiban, azonban pillanatnyilag nincsenek meg a megfelelő oktatási/kutatási feltételek
a Nobel-díj eléréséhez szükséges tudományos életpálya megteremtésére. Új típusú
oktatási rendszerre van szükség, mely a 16 és 36 év közötti korosztály számára olyan
folyamatos, átívelő képzést biztosít, ami nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét.”
A Szegedi Tudós Akadémia többnapnyi programmal várta a fiatal kutatókat és érdeklődőket, s valamennyi középpontjában a tudományos képzés jelentősége állt. Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, a tehetséges fiatalok gyakran
elhagyják az országot. Ezt a jelenséget kívánja kiküszöbölni a Szegedi Tudós Akadémia
iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló
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környezet segítségével.
Az inspiráció jelentős részét képezi, hogy a tudományos érdeklődésű fiatalok személyesen is sikeres életpályákat ismerhessenek meg. Dr. Bert Sakmann orvostudományi
Nobel-díjas fiziológus, az SZTA képzési igazgatója immár ötödik alkalommal látogatott
Szegedre, lehetőséget teremtve a Szent-Györgyi ösztöndíjas diákoknak a személyes találkozásra, beszélgetésre.
Arthur Konnerth, European Brain Research Prize-zal kitüntettet agykutató első ízben
vett részt a programon, április 21-i, Imaging Calcium in Neurons c. eladásán úttörő kutatását mutatta be, mely mérföldkő lehet Alzheimer-kórban szenvedő betegek kezelésében.
2013 óta minden évben az SZTA tavaszi rendezvényén adják át a Szent-Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan, egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezésért ítélnek oda olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben Nobel-díjas
kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. A díjat 2017-ben Dr. Berényi Antal,
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének adjunktusa kapta az epilepsziás rohamok elektromos kezelési elveinek feltárásáért.
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Felület: ifipress.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.26.
Eredeti link: http://ifipress.hu/a-legjelentosebb-tudomanyos-elismeresekbirtokosaival-talalkozhattak-az-erdeklodok/

A LEGJELENTŐSEBB TUDOMÁNYOS ELISMERÉSEK BIRTOKOSAIVAL
TALÁLKOZHATTAK AZ ÉRDEKLŐDŐK
Bert Sakmann, Nobel-díjas fiziológus és Arthur Konnerth, European Brain Research Prize-zal kitüntettet agykutató vettek részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok találkozóján, Szegeden.
A legjelentősebb tudományos elismerések birtokosaival találkozhattak az érdeklődők
Szegeden, a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok találkozóján. Az évről-évre óriási érdeklődéssel övezett programsorozaton április 20-22. között a tudomány és tehetséggondozás kapta a főszerepet.
Ahogy Hegyi Péter, az Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója az SZTA pénteki bemutatása kapcsán fogalmazott: „Rengeteg potenciál van az ország tehetséges fiataljaiban, azonban pillanatnyilag nincsenek meg a megfelelő oktatási/kutatási feltételek
a Nobel-díj eléréséhez szükséges tudományos életpálya megteremtésére. Új típusú
oktatási rendszerre van szükség, mely a 16 és 36 év közötti korosztály számára olyan
folyamatos, átívelő képzést biztosít, ami nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét”.
A Szegedi Tudós Akadémia többnapnyi programmal várta a fiatal kutatókat és érdeklődőket, s valamennyi középpontjában a tudományos képzés jelentősége állt. Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, a tehetséges fiatalok gyakran
elhagyják az országot. Ezt a jelenséget kívánja kiküszöbölni a Szegedi Tudós Akadémia
iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló
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környezet segítségével.
Az inspiráció jelentős részét képezi, hogy a tudományos érdeklődésű fiatalok személyesen is sikeres életpályákat ismerhessenek meg. Dr. Bert Sakmann orvostudományi
Nobel-díjas fiziológus, az SZTA képzési igazgatója immár ötödik alkalommal látogatott
Szegedre, lehetőséget teremtve a Szent-Györgyi ösztöndíjas diákoknak a személyes találkozásra, beszélgetésre.
Dr. Arthur Konnerth, European Brain Research Prize-zal kitüntettet agykutató első ízben vett részt a programon, április 21-i, Imaging Calcium in Neurons c. eladásán úttörő
kutatását mutatta be, mely mérföldkő lehet Alzheimer-kórban szenvedő betegek kezelésében.
2013 óta minden évben az SZTA tavaszi rendezvényén adják át a Szent-Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan, egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezésért ítélnek oda olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben Nobel-díjas
kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. A díjat 2017-ben dr. Berényi Antal,
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének adjunktusa kapta az epilepsziás rohamok elektromos kezelési elveinek feltárásáért.
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.26.
Eredeti link: http://szeged.hu/hirek/33067-vilaghiru-tudosok-szegeden.html

VILÁGHÍRŰ TUDÓSOK SZEGEDEN
A legjelentősebb tudományos elismerések birtokosaival találkozhattak az érdeklődők
Szegeden Bert Sakmann Nobel-díjas fiziológus és Arthur Konnerth European Brain Research Prize-zal kitüntettet agykutató vettek részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok
immár kilencedik alkalommal megrendezett találkozóján.
Az évről-évre óriási érdeklődéssel övezett programsorozaton április 20-22. között a tudomány és tehetséggondozás kapta a főszerepet. Ahogy Hegyi Péter, az Szegedi Tudós
Akadémia programigazgatója az SZTA pénteki bemutatása kapcsán fogalmazott: „Rengeteg potenciál van az ország tehetséges fiataljaiban, azonban pillanatnyilag nincsenek
meg a megfelelő oktatási/kutatási feltételek a Nobel-díj eléréséhez szükséges tudományos életpálya megteremtésére. Új típusú oktatási rendszerre van szükség, mely a 16
és 36 év közötti korosztály számára olyan folyamatos, átívelő képzést biztosít, ami nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét.”
A Szegedi Tudós Akadémia többnapnyi programmal várta a fiatal kutatókat és érdeklődőket, és valamennyi középpontjában a tudományos képzés jelentősége állt. Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, a tehetséges fiatalok gyakran
elhagyják az országot. Ezt a jelenséget kívánja kiküszöbölni a Szegedi Tudós Akadémia
iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló
környezet segítségével.
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Jelentős motiváció az ifjú tudósjelöltek számára, hogy a tudományos érdeklődésű fiatalok személyesen is sikeres életpályákat ismerhessenek meg. Dr. Bert Sakmann orvostudományi Nobel-díjas fiziológus, az SZTA képzési igazgatója immár ötödik alkalommal látogatott Szegedre, lehetőséget teremtve a Szent-Györgyi ösztöndíjas diákoknak a
személyes találkozásra, beszélgetésre. Dr. Arthur Konnerth, European Brain Research
Prize-zal kitüntettet agykutató első ízben vett részt a programon, április 21-i, Imaging
Calcium in Neurons c. eladásán úttörő kutatását mutatta be, mely mérföldkő lehet Alzheimer-kórban szenvedő betegek kezelésében.
2013 óta minden évben az SZTA tavaszi rendezvényén adják át a Szent-Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan, egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezésért ítélnek oda olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben Nobel-díjas
kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. A díjat 2017- ben Dr. Berényi Antal,
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének adjunktusa kapta az epilepsziás rohamok elektromos kezelési elveinek feltárásáért.
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Felület: youtube.com - vtvszeged
Megjelenés dátuma: 2017.04.27.
Eredeti link: https://www.youtube.com/watch?v=6jJWgu4YuXQ

KÖRÚT - A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA CÉLKITŰZÉSEI 2017.04.27.
A Szegedi Tudós Akadémia célkitűzéseiről, lehetőségeiről Hegyi Péter programigazgató
beszélt és azt is megtudhattuk egy első éves Szent-Györgyi Diáktól, Kovács Dénestől
neki mit ad ez a program.
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Felület: kecskemet.piar.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.27.
Eredeti link: http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/7577

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA
Április 20-22-én gimnáziumunk diákjai harmadik alkalommal vettek részt a Szegedi Tudós Akadémián Kiss Ildikó tanárnő vezetésével. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Fricz Gitta, Jászgulyás Attila, Nagy Lóránd, Papp Benedek, és Urbán Szabolcs.
***
Az alábbiakban a diákok beszámolóit olvashatjuk a rangos tudományos rendezvényről.
Nagy Lóránd: „Előző héten 4 diáktársammal és Kiss Ildikó tanárnővel elutaztunk Szegedre a Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozójára. A Tisza Hotelben voltunk
elszállásolva, az ellátás kifogástalan volt.
Csütörtökön ellátogattunk a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium Öveges laborjába, ahol laborgyakorlaton vettünk részt. Sertésszívet boncoltunk, bemutatták a
tüdő felépítését és működését, a katéterezést, valamint az EKG vizsgálatot. A délután
folyamán még meghallgathattunk néhány előadást az ösztöndíjas egyetemi hallgatók
kutatásairól.
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Péntek reggel a városközpontot csodálhattuk meg egy városnéző túra keretében, majd
Szentgyörgyi Albert életéről és munkásságáról hallhattunk. Ezután megint az ösztöndíjas hallgatók kutatásai következtek. A délután folyamán bemutatták az egész programot, és meghallgattuk Dr. Arthur Konnerth (European Brain Research Prize, 2015)
agykutató előadását. Este a Szegedi Nemzeti Színházban megtekintettünk a színvonalas
gálaműsort, majd részt vettünk a fogadáson.”
Jászgulyás Attila: „A kirándulás során rengeteg élménnyel gazdagodtam, és motivációt
kaptam a továbbtanulással kapcsolatban”
Urbán Szabolcs: „Érdemes a jövő kutatásaira figyelmet és energiát fordítani. Kiváló lehetőség és rendkívüli élmény egy ilyen programon részt venni.”
Papp Benedek: „Gyarapodott az angol szókincsem sok szakkifejezéssel, mert minden
előadás angol nyelven hangzott el.”
Fricz Gitta: „Idén nekem jobban tetszett a kísérlet, mivel boncoltunk és ez elég közel áll
hozzám. Az előadások is érdekesek voltak, idén sokkal jobban értettem mint tavaly. A
másik csúcspont a boncolás mellett, Arthur Konnerth előadása volt, egészen lenyűgözött a kutatása és az eredménye is. A gálaest is rendkívüli volt, a néptánc műsor is nagyon tetszett nekem, tehetségesek voltak a táncosok. A gálavacsora pedig maradandó
emlék, hiszen egy szinten lehettünk Bert Sakmannal (Nobel-díjas fiziológus), legalábbis
térben egy szinten. Igazán megtisztelő volt. Nagyszerű volt, hogy kirándulás és kikapcsolódás alatt is ennyi érdekességgel és új információval gyarapodhattunk.”
Diákjainkat a laborgyakorlatot tartó tanárnő külön megdicsérte aktív közreműködésükért, hozzászólásaikért.
Kiss Ildikó
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Felület: kodolanyi-kozepisk.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.28.
Eredeti link: http://www.kodolanyi-kozepisk.hu/hirek/314-nobel-dijasok-estehetseges-diakok-ix-talalkozoja

NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK IX. TALÁLKOZÓJA
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány IX. alkalommal adott lehetőséget arra, hogy Nobel-díjasokkal találkozzanak tehetséges diákok Szegeden. Iskolánkból
Bíró Bettina és Dévai Gábor a 10. C osztályból, valamint Frei Tamás 11.D és Kondor Patrik Raul 11. B osztályos tanulók vettek részt a konferencián, Egyedné Molnár Krisztina
tanárnővel. A konferencia része a Szegedi Tudós Akadémia multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszerének.
A program a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban laborgyakorlattal kezdődött: sertéstüdő és -gége boncolásával, működésének megtekintésével.
Ezek után a diákok sertésszem és sertésszív boncolását végezték egyénileg, tanári irányítással.
A munkához mobiltelefont is használni kellett: QR-kód leolvasásával juthattak el a diákok a boncolás lépéseit bemutató diasorozathoz. Megnézhettünk egy igazi szívkatétert,
megismerkedtünk a stent-beültetés technikájával.
Másnap a Novotel hotelben a Szegedi Tudós Akadémia orvostanhallgató ösztöndíjasainak előadásait hallgathattuk meg angolul.
Délután a József Attila Tanulmányi és Információs Központban találkozhattunk az alapítvány képzési igazgatójával, a Nobel-díjas Dr. Bert Sakmannal.
Dr. Bert Sakmann német fiziológus, 1991-ben nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat
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a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár
(patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
Majd Dr. Arthur Konnerth előadását hallgathattuk meg, aki 2015-ben nyerte el az
Agy-díjat (Brain Prize) az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásáért
és fejlesztéséért.
Este a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálaműsor keretében adták át a
Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az epilepsziás rohamok elektromos kezelési elveinek feltárásáért Berényi Antal idegtudós, a Szegedi Tudományegyetem csoportvezető
kutatója kapta. A nagyszerű gála után fogadáson vettünk részt.
Nagyon jól éreztük magunkat, bár az angolul folyó előadások nem minden részét értettük, de láthattuk, hogy nem elérhetetlen cél néhány év múlva tudományos előadást
tartani angolul!
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Felület: perczel.hu
Megjelenés dátuma: 2017.04.29.
Eredeti link: http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2017-04-29/nobeldijasok-es-tehetseges-diakok-talalkozoja.html

NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁLKOZÓJA
Április 20-22-én került megrendezésre a NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK IX.
TALÁLKOZÓJA Szegeden. Iskolánkból 5 tanuló (Szili Anna, Csák Virág, Papp Levente,
Mandurics Gábor, Tusa László) és egy tanár (Tenyei-Tóth Angéla) vett részt a találkozón.
Az első napon a regisztráció és a szálláshely elfoglalása után az IH központ előadótermében köszöntötték a több száz diákot és kísérőiket, emellett meghallgattuk a
Szent-Györgyi hallgatók kutatási beszámolóját. Másnap reggel a Novotel konferenciatermében újabb diákok előadásán vettünk részt. Ezután Hódmezővásárhelyre utaztunk
a Németh László Gimnáziumba, ahol különböző állati szervek boncolására volt lehetőség. Kisebb ebéd és városnézés után a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban várták a program összes diákját. Dr. Hegyi Péter,
a program atyja összefoglalta a program célját és lényegét egy prezentációban, majd
átadta a mikrofont Dr. Arthur Konnerthnek, aki egy másfél órás előadásban vezetett be
minket a kutatásai mélységeibe.
Este a Szegedi Nemzeti Színházban az Alföld népművészei adtak gálaműsort, ahol majdnem 150 néptáncos vett részt. Az este folyamán átadásra került a Szegedi Nobel-díj is.
Az előadást állófogadás követte.
Az egész program angol nyelven zajlott.
Bátran állíthatom, hogy a diákok életük egyik legszínvonalasabb programján vettek
részt, és életre szóló élménnyel gazdagodtak.
Csák Virág 10.B
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Felület: bmrg.hu
Megjelenés dátuma: 2017.05.02.
Eredeti link: http://www.bmrg.hu/node/8752

NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES FIATALOK TALÁLKOZÓJA
SZEGEDEN
ÁIdén IX. alkalommal rendezték mega Nobel-díjasok és tehetséges fiatalok találkozóját
a Szegedi Tudós Akadémia szervezésében. A rendezvénynek hagyományosan Szeged
adott otthont,április 20.-a és 22.-e között. A programokon közel 500 diák vett részt biológia tanáraikkal együtt. A Baár-Madast Vetlényi Dávid úr vezette 11.d.-s diákokból álló
csapat képviselte. A diákok elszállásolása hotelekben történt. Most az igen gazdag programból emelnénk ki néhány fontosabb jelenetet:
Már az első nap, izgalmas dologban vehetek részt a diákok,hiszen a Radnóti Miklós
gimnázium TERMOSZ laboratóriumában baktérium transzformációt hajthattak végre,
ahol megismerkedhetek az automata pipetta és a baktérium tenyészet használatával. A
diákok mindkét nap hallgathattak előadásokat Szent-Györgyi ösztöndíjas hallgatóktól. A
második napon a tehetséges diákok városnézésen vehetek részt, melynek keretein belül megismerkedhetek Szeged város történetével,nevezetességeivel. Ugyanezen a napon délután volt a rendezvény fénypontja, ahol Arthur Konnerth Agy-díjas kutató tartott
előadást,valamint tiszteletét tette Bert Sakmann Nobel-díjas fiziológus is. Az előadás
keretein belül az Alzheimer-kórral kapcsolatos legújabb felfedezésekről esett szó. Este
a Szegedi Nemzeti Színházban egy gálaműsoron és egy gálavacsorán vehetek részt a
diákok, melynek keretein belül egy magyar kulturális értékeket felvonultató előadást
láthattak. A szombati nap már csak a hazaútról szólt, de minden diák élményekben
gazdagon jöhetett haza a szegedi találkozóról.
Boldizsár Imre, Horti-Dávid Ágoston,Nyiri Márton Péter,Uri Benjámin 11.D.

300

Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. találkozója

Felület: tig-godollo.hu
Megjelenés dátuma: 2017.05.04.
Eredeti link: http://www.tig-godollo.hu/?p=8680

BIOLÓGUS TEHETSÉGEK SZEGEDEN
Idén áprilisban kilencedik alkalommal rendezték meg Szegeden a „Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját”. Tíz törökös bioszfaktosnak, diáknak és két kísérőtanárnak
volt szerencséje részt venni ezen a háromnapos programon, mely során amellett, hogy
sok újat és érdekeset láttunk, hallottunk, bepillantást nyerhettünk abba, hogy milyen is
egy tudományos konferencia, ahol az orvostani biológiával foglalkozó kutatók összejönnek és tapasztalatot cserélnek, előadnak és előadást hallgatnak.
Utóbbiból mi is kivettük a részünket: láttuk a Szegedi Tudós Akadémia ösztöndíjasainak
prezentációt, majd Arthur Konnerth Nobel-díjas kutató előadását azon kutatási folyamatról, melynek végén megállapították, hogy az Alzheimer-kór gyógyítható (Legalábbis,
ha fiatal egerekről van szó …).
Jártunk egy tanlaborban , transzformáltunk baktériumot és kipróbáltuk a gélelektroforézist, az üres délelőtti órákban pedig egy idegenvezető kíséretében megnéztük a Dóm
teret, az egyetem főépületét a zenélő szökőkút szomszédságában, és tettünk egy sétát
a Tisza-parton.
A program zárásaként gálaműsorra voltunk hivatalosak a Szegedi Nemzeti Színházba.
A környező tájegység népművészetét, zenéjét, népviseletét mutatták be egy igen színvonalas műsorban, melyet a többi étkezéshez hasonlóan bőséges vacsora követett a
színház földszinti előcsarnokában.
Több százan vettek részt az eseményen, mind hasonló érdeklődésű diákok, s közülük
néhányan talán valóban kutatók lesznek. Köszönjük a lehetőséget, Harmati Zsuzsa néni
és Szemethy Erzsike néni szervező munkáját, valamint a Szegedi Tudós Akadémia Középiskolás Képzési Programja (SZTA-KKP) által biztosított támogatást!
A biológia iránt érdeklődőknek pedig csak ajánlani tudjuk, hogy jövőre éljenek a lehetőséggel ők is!
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Felület: Kossuth Rádió
Megjelenés dátuma: 2017.04.19.
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Felület: Szabad Föld
Megjelenés dátuma: 2017.04.28.
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
X. TALÁLKOZÓJA
ÉS 2017 ÉVI SZENT-GYÖRGYI TANULMÁNYI
VERSENY
2017. december 7–9.
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MÉDIAMEGJELENÉSEK
MÉDIAMEGJELENÉSEK:

Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.06.
Eredeti link: http://www.u-szeged.hu/sztemagazin/2017-iv-negyedev/kutatonak-keszul-ma

KUTATÓNAK KÉSZÜL A MA MÉG SZENT-GYÖRGYI DIÁK
A hasnyálmirigy-gyulladás súlyosságának csökkentésére keres lehetséges módszereket Kovács Dénes Péter, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar hallgatója. Kutatásában a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó programja
is segíti.

A hasnyálmirigy-gyulladásra jelenleg nincs gyógymód, a tünetek kezelésére van csupán
lehetőség. A betegség súlyosságának csökkentésére keres lehetséges módszereket a
Szegedi Tudományegyetem hallgatója, Kovács Dénes Péter. A Szent-Györgyi diák a későbbiekben az esetleges gyógyszeres kezelési lehetőségeket is vizsgálná.
– A hasnyálmirigy fontos szervünk. Külső és belső elválasztást is végez, vagyis a vérbe
és a vékonybélbe juttat a szervezet számára hasznos anyagokat. A vékonybélbe például a táplálék emésztését végző enzimeket, a vérbe pedig inzulint és más hormonokat
választ ki. A betegség akut, vagyis hirtelen fellépő és intenzív lefolyású formájának legsúlyosabb stádiuma nagy arányban végződik halállal. A betegség kialakulásnak egyik
oka lehet a mirigy elvezető csövének elzáródása, ami miatt a hasnyál nem tud a vékony-
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bélbe távozni. Az elzáródás komoly gyulladást okozhat ebben a szervben, ráadásul a hasnyál által termelt emésztőenzimek sem tudnak kiürülni. Ha ezek az enzimek már a
hasnyálmirigyben aktiválódnak, akkor a szerv saját magát
kezdi el emészteni, végeredményben pedig szisztémás
gyulladás is kialakulhat – ismerteti a mirigy működését Kovács Dénes Péter.
A szegedi egyetem Általános Orvostudományi Kar hallgatója a hasnyálmirigyben található azon vezeték sejteket vizsgálja, amik az acinus sejtek szekrétumát vezetik ki a
hasnyálmirigyből, azaz az emésztőenzimek bélbe juttatásához alakítanak ki egy csatornarendszert. – Az acinus és a vezeték sejtek membránján fehérjék találhatók, melyek
különböző ionokat szállítanak a sejtből ki vagy a sejtbe be. A vezetéksejteken lévő fehérjéket vizsgálom és azt, hogy a betegség során hogyan változik ezen fehérjék funkciója és
morfológiája. Vizsgálom például a CFTR (Cisztás Fibrózis Transzmembrán Konduktancia
Regulátor) fehérje viselkedését, azt, hogy a gyulladásban hogyan változik a működése.
A fehérje működése ugyanis kapcsolatba hozható a betegség súlyosságával – magyarázza.
A harmadéves orvostanhallgató egy éve vesz részt a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)
tehetséggondozó programjában Szent-Györgyi diákként. – Különleges figyelmet kapok
a programban, az egyetemi képzés mellett egy extra kiképzés ez. Nagyon jó lehetőség
arra, hogy fejlesszem magam és megtanuljam, hogyan válhatok kutatóvá. A programnak köszönhetően olyan tudományos életbe kerülhetek be, amibe csak kevesen. A tavalyi évben nem volt egyszerű a felvételi, nagy arányú túljelentkezés volt, több körön
keresztül szűrték a kutatni vágyókat. Az egyetemi tanulmányok és a Szent-Györgyi diákság szorosan összekapcsolódik. Kutatásaimat az egyetem Kórélettani Intézetében végzem, Szent-Györgyi mentorom az intézet egyik professzora, Rakonczay Zoltán aki rengeteget segít a tudományos munkában. További plusz, hogy személyesen találkozhatok
Nobel-díjas tudósokkal, akikkel közvetlenül beszélgethetek a kutatási eredményeimről.
Az ilyen találkozásokkor mindig tanulok valami újat, az általános labortechnikai eljárásokban vagy speciális kísérletekben mindig sok tanácsot kapok – beszél elismerően a
programról az SZTE és az SZTA diákja.
Szegedi Tudós Akadémia
A Szegedi Tudós Akadémia alapvető szakmai feladata a kutatói utánpótlás világszínvonalú képzése Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ laboratóriumaiban. Az SZTA a kutatásban tehetséges
diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A kutatás iránt érdeklődő fiatalok megismerhetik a Szegedi Tudományegyetem kimagasló
tudományos eredményeit, mindezt abban a reményben, hogy az érdeklődő diákok végül az SZTE-t választják továbbtanulási célként és így fejlődésük folyamatossá válhat. Az
SZTA tudósképző intézmény, amely az egyetem első évfolyamától kezdve aktívan segíti
a hallgatókat tudományos érdeklődésük kibontakozásában és a legmagasabb szintű
tudományos projektekbe való bekapcsolódást teszi számukra lehetővé.
Gajzer Erzsébet
Fotó: Bobkó Anna
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Felület: csalad.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: http://www.csalad.hu/2017/12/07/a-jovo-nobel-dijasait-keresia-szegedi-egyetem

A JÖVŐ NOBEL-DÍJASAIT KERESI A SZEGEDI EGYETEM
A szegedi egyetem egykori rektora, a 80 éve Nobel-díjjal elismert Szent-Györgyi Albert
munkássága előtt tiszteleg az idén hatodik alkalommal megrendezett Szent-Györgyi
Tanulmányi Verseny. Az SZTE rangos tanulmányi versenyén az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai mérik össze tudásukat kémia, biológia és fizika tantárgyból, valamint munkásságáról és életéről. A győztes csapat Szeged testvérvárosába,
Cambridge-be utazhat.
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A Szegedi Tudományegyetem december 7-9. között rendezi meg a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, amelyre magyarországi és határon túli iskolák diákjai érkeznek felkészítő tanáraikkal: közel 250-en vesznek részt a háromnapos programsorozaton, amelyet a szegedi egyetem a Szegedi Tudós Akadémiával közösen állított össze.
Ebben az esztendőben a verseny a „Szent-Györgyi és munkássága, valamint a fizikai,
kémiai és fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok 2012 és 2016 között” címet kapta,
a verseny elsősorban a kémiai Nobel-díjasokra koncentrál.
A 3 fős csapatok számára a kérdéssorokat biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Szent-Györgyihez kapcsolódó művelődéstörténeti kérdésekből a szegedi egyetem elismert oktatói állították össze. A verseny zsűrijének elnöke prof. Dr. Dux László,
az SZTE ÁOK Biokémiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára; a zsűri tagjai Prof. Dr.
Révész Piroska, az SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
professzora, az MTA doktora, valamint Dr. Wölfling János, az SZTE TTIK Kémiai Intézet
Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.
A számítógépes elődöntőt csütörtökön rendezik meg, a döntőt pedig pénteken. Itt már
csak a legjobb hat csapat versenghet az első helyért, valamint a legjobbaknak járó díjakért. A verseny fő támogatója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cambridge-Szeged Society, nekik köszönhetően az első helyezett csapat kísérőtanárával
együtt tanulmányútra utazhat Cambridge-be, ahol szakmai és kulturális programokkal
várják őket - többek között ellátogathatnak a város egyetemére is.
Mint minden évben, a szervező SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság idén is
meghirdette a versenyhez kapcsolódó kreatív pályázatot „A mi kedvenc Nobel-díjasunk”
címmel, kisfilm és képregény kategóriában. Az alkotók közül a legjobbat szintén értékes
jutalmakkal díjazzák.
Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok részt vesznek a Szegedi
Tudós Akadémia által szervezett, Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok Találkozója programjain is.
(Család.hu, Fotó: Szegedi Tudományegyetem)
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Felület: radio88.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: https://www.radio88.hu/megkezdodott-a-szent-gyorgyi-tanulmanyi-verseny-a-szegedi-egyetemen/

MEGKEZDŐDÖTT A SZENT-GYÖRGYI TANULMÁNYI VERSENY A
SZEGEDI EGYETEMEN
Immár hatodik alkalommal rendezik meg a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt ma és
holnap a Szegedi Tudományegyetemen. Dux László, az egyetem Biokémiai Intézetének
tanszékvezetője a Rádió 88-nak elmondta: a versenyen Szent-Györgyi Albert életéről és
munkásságáról is kérdezik majd a diákokat, ahogyan a 2012-2016 között Nobel-díjjal elismert tudósok munkásságára is kitérnek a kérdések. Hozzátette: a határon túli és magyar középiskolás csapatoknak kémia, biológia, fizika tantárgyból is meg kell felelniük.
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Felület: MTVA Híradó
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: https://www.hirado.hu/tudomany-high-tech/minden-mas/cikk/
2017/12/07/a-jovo-nobel-dijasait-keresi-a-szegedi-egyetem/

A JÖVŐ NOBEL-DÍJASAIT KERESI
A SZEGEDI EGYETEM
A szegedi egyetem egykori rektora, a 80 éve Nobel-díjjal elismert Szent-Györgyi Albert
munkássága előtt tiszteleg az idén hatodik alkalommal megrendezett Szent-Györgyi
Tanulmányi Verseny. Az SZTE rangos tanulmányi versenyén az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai mérik össze tudásukat kémia, biológia és fizika tantárgyból, valamint munkásságáról és életéről. A győztes csapat Szeged testvérvárosába,
Cambridge-be utazhat.
A Szegedi Tudományegyetem december 7-9. között rendezi meg a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, amelyre magyarországi és határon túli iskolák diákjai érkeznek felkészítő tanáraikkal: közel 250-en vesznek részt a háromnapos programsorozaton, amelyet a szegedi egyetem a Szegedi Tudós Akadémiával közösen állított össze.
Ebben az esztendőben a verseny a „Szent-Györgyi és munkássága, valamint a fizikai,
kémiai és fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok 2012 és 2016 között” címet kapta,
a verseny elsősorban a kémiai Nobel-díjasokra koncentrál.
A 3 fős csapatok számára a kérdéssorokat biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Szent-Györgyihez kapcsolódó művelődéstörténeti kérdésekből a szegedi egyetem elismert oktatói állították össze. A verseny zsűrijének elnöke prof. Dr. Dux László,
az SZTE ÁOK Biokémiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára; a zsűri tagjai Prof. Dr.
Révész Piroska, az SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
professzora, az MTA doktora, valamint Dr. Wölfling János, az SZTE TTIK Kémiai Intézet
Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.
A számítógépes elődöntőt csütörtökön rendezik meg, a döntőt pedig pénteken. Itt már
csak a legjobb hat csapat versenghet az első helyért, valamint a legjobbaknak járó díjakért. A verseny fő támogatója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cambridge-Szeged Society, nekik köszönhetően az első helyezett csapat kísérőtanárával
együtt tanulmányútra utazhat Cambridge-be, ahol szakmai és kulturális programokkal
várják őket - többek között ellátogathatnak a város egyetemére is.
Mint minden évben, a szervező SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság idén is
meghirdette a versenyhez kapcsolódó kreatív pályázatot „A mi kedvenc Nobel-díjasunk”
címmel, kisfilm és képregény kategóriában. Az alkotók közül a legjobbat szintén értékes
jutalmakkal díjazzák.
Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok részt vesznek a Szegedi
Tudós Akadémia által szervezett, Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok Találkozója programjain is.
(Család.hu, Fotó: Szegedi Tudományegyetem)
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Felület: VTV Szeged
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/22058

KÖZÉPISKOLÁSOKKAL TALÁLKOZOTT A NOBEL-DÍJAS BRIT
TUDÓS, TIM HUNT SZEGEDEN
A brit kutató a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására
érkezett, hogy részt vegyen a tizedik Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozóján.
Három szegedi, két hódmezővásárhelyi és egy orosházi középiskola diákjaival találkozott csütörtökön Tim Hunt Nobel-díjas tudós.
Részletek a videóban.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/occse_nyulat_is_felboncolta_a_nobel-dijas_tudos/2541922/

ÖCCSE NYULÁT IS FELBONCOLTA A NOBEL-DÍJAS TUDÓS
Diákokkal beszélgetett a kutató élet nehézségeiről, a Nobel-díjhoz vezető munkáról
és nyugdíjas életéről Tim Hunt angol biokémikus csütörtökön a Ságvári-gimnáziumban. A kötetlen találkozón bebizonyosodott: a tudósok is lehetnek szórakoztató figurák.
– Mit csinálunk ma reggel? – kérdezte széles mosollyal Tim Hunt, amikor belépett az
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola kapuján.A Nobel-díjas angol biokémikus
a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója alkalmából érkezett Szegedre, első
programja pedig rögtön egy kötetlen beszélgetés volt a Szent-Györgyi Albert Programban részt vevő diákokkal. A 74 éves tudóst először Dobi János igazgató fogadta irodájában, és röviden bemutatták neki a SzeReTeD labort, ahol a fiatalok már vártak rá.
Hamar kiderült, hogy Tim Hunt rendkívül közvetlen ember: első dolga például az volt,
hogy lefotózta hallgatóságát, majd egy közös képet is készített velük. Bemutatása után
pedig egyből kijavította a moderátort: ő soha nem volt professzor, bár megtisztelőnek
vette, hogy így titulálták.
– Ne arról beszéljek, hogy kell bombát készíteni? – kérdezte, amikor arra kérték, mutassa be magát. Aztán azért elmesélte, hogy azért lett tudós, mert az akart lenni, és azért
lett biokémikus, mert a kémiát tanára megszerettette vele, biológiából pedig – bár nem
kedvelte annyira – mindig jó volt.
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Ezt követően a diákok bemutatták iskoláikat, amelyeket képviseltek. A beszélgetésre
jöttek a Radnóti- és a Tömörkény-gimnáziumból, illetve Hódmezővásárhelyről és Orosházáról is. A Nobel-díjas tudóst azonban a részletek jobban érdekelték, mint a hivatalos
ismertető szövegek: egy lánytól például megkérdezte, mit szoktak boncolni a természettudományos laborjukban. Békát, egeret, madarat; amit találunk – jött a válasz. Tim
Hunt erre elmesélte, ő például tőkehalat is boncolt, amit soha nem értett, miért kellett,
mert nagyon büdös volt.

Tim Hunt Nobel-díjas biokémikus a Ságvári-gimnáziumban beszélgetett
a diákokkal - GALÉRIA. Fotó: Karnok Csaba

Sokkal nagyobb élmény volt, amikor testvére elpusztult nyulát vitte be az iskolába, és
megtudhatta, mi van a belsejében. A diáklány erre megjegyezte, neki is van nyula, mire
az idős tudós felemelt ujjal annyit mondott: ha majd jobblétre szenderül, emlékezz erre
a beszélgetésre.
Mitől lesz valaki jó tudós?
A találkozó második felében a diákok tehették fel kérdéseiket. Volt, aki például arra volt
kíváncsi, mitől lesz valaki jó tudós.
– Legyen kíváncsi, akarja megérteni a világot – adta meg Tim Hunt a rövid receptet. Kérésre azt is elmesélte, hogyan sikerült Nobel-díjas felfedezést tennie tengerisün-peték
vizsgálatával, amelyeken a sejtosztódást tanulmányozta. – Teljesen véletlen volt. Péntek
délután még úgy dolgoztam, hogy fogalmam sem volt, mit keresek pontosan, estére
pedig hirtelen meglett a válasz. Nagyon szerencsés ember vagyok, ennyi.
Fontos a kitartás
Tim Hunt a kötetlen beszélgetésen arról is beszélt, hogy sokszor nehéz volt a munkája,
főleg amikor látta, hogy rossz irányban haladtak a kutatások. – Talán 5 vagy 6 olyan felfedezést tettem, amire azt mondom, hogy megváltoztatta az életemet. Az összes többi
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idő a küzdésről szólt – mesélte, ezzel is példázva, hogy fontos a kitartás. Arra a kérdésre, remélte-e valaha, hogy Nobel-díjas lesz, azt válaszolta: gyerekként nem, de Cambridge-ben már voltak ilyen ambíciói. – Akik megcsinálták, ők sem géniuszok, csak nyitott
szemmel jártak. Az ő példájuk azt üzente, én is képes lehetek rá.
Tim Hunt ma már nyugdíjas, nincs laborja, és ahogy ő fogalmazott, ezt élvezi is. – Így
például lehetőségem van arra, hogy ha felhívnak, hogy jövő hét csütörtökön jöjjek Szegedre, azt tudjam mondani, hogy persze, ott leszek – nevetett.

Csapatverseny
Az SZTE hatodik alkalommal rendezi meg a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, amelyen 59 határon túli és magyar középiskolás csapat méri össze tudását kémia, biológia,
fizika tantárgyból. A verseny megnyitóját tegnap tartották a Novotel Hotelben, a döntőt
és az eredményhirdetést ma délután rendezik. A versenyre érkező mintegy 250 diák és
pedagógus meghívást kapott a Szegedi Tudós Akadémia programjára, a Nobel-díjasok
és Tehetséges Diákok X. Találkozójára is.
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Újság: Délmagyarország, 1. és 6. oldal
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.

ÖCCSE NYULÁT IS FELBONCOLTA A NOBEL-DÍJAS TUDÓS
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Felület: infovilag.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: http://ww2.infovilag.hu/2017/12/07/a-nobel-dijatadas-titkai

A NOBEL-DÍJÁTADÁS TITKAI
Alfred Nobel életét számos rejtély és félreértés övezi. Zseni volt és világpolgár, aki
úgy utazgatott a világon, mintha a 21. században élne. De azt még ő se sejthette,
hogy az általa alapított díj ennyire hosszú életű és ennyire tekintélyes lesz. A tudományos pálya és az irodalom Oscarjának is nevezhetnénk ezt az elismerést…
Amikor leszállunk a stockholmi Arlanda repülőtéren, a falakon a leghíresebb svédek
fotói néznek velünk szembe – köztük a királyi család, az ABBA együttes és persze a tudós-feltaláló Nobel is. December elején mindig erős turistavonzereje van a díjátadónak,
belföldi és külföldi látogatók tízezrei zarándokolnak Stockholmba, járják a várost és vásárolják a díjra és a királyi családra utaló rengeteg szuvenírt.
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A Nobel-díjat minden évben december 10-én osztják ki: ezen a napon halt meg a tudós-feltaláló. Ez egyben dupla ünnep is, hiszen Luca napjára esik, márpedig a fény (Lucia) napja egyike a legrégibb hagyományú svédországi ünnepeknek. Ilyenkor a szép
szőke (és újabban persze tejeskávé színű és fekete bőrű, szemű) svéd leányok, fejükön
gyertyakoszorúval, fehér angyal-tündér ruhában énekelnek az iskolákban és más rendezvényeken is, és egyebek között így köszöntik a leendő kitüntetetteket.
A világ legrangosabb tudományos, irodalmi és közgazdasági elismerése (beleértve az
Oslóban átadandó Béke-díjat), a Nobel-díj, amelynek múzeuma – furcsa módon meglehetős késéssel – 2001-ben nyílt meg a Gamla Stanban, azaz az óvárosban, az első
díjátadás után száz évvel. A hajdani tőzsdepalota – amely egyben a Svéd Tudományos
Akadémia otthona is – a döntés színhelye, a díjátadót és a vacsorát másutt tartják.
Az 1833-ban született Nobel eredetileg Nobelius névre hallgatott. Édesapja mérnök
volt, és a családban szinte mindenki tanult embernek számított. Később átköltöztek
Szentpétervárra, amely akkortájt csillogó, nagyvilági metropolis volt. A három fiút, bár
a mai fogalmaink szerint nagyon szerény körülmények között éltek, kiváló professzorok
tanították, oroszul, franciául, angolul és németül beszéltek a svéd mellett.
Alfred különösen fogékony volt a kémiai tanulmányok iránt, köszönhetően tehetségének és kiváló tanárainak, Élete kalandos volt és magányos, szerelmi kalandjai olykor
sikertelenek, de 355 bejegyzett találmánya, és a világ 20 országában alapított több mint
90 gyára olyan teljesítmény, amelyet azóta sem tudott senki túlszárnyalni. Képzeljük
mindezt el úgy, hogy mai fogalmaink szerint még kezdetleges volt a közlekedés, a távközlés… Ettől függetlenül Európa nagyvárosaiban érezte otthon magát – szó szerint – hiszen berendezett lakások és laboratóriumok várták, Párizstól San Remóig, és természetesen szülőhazájában is. Bár Svédországban és Oroszországban gyerekeskedett, nem
nagyon szerette a hideg éghajlatot, és honvágya ellenére inkább délen alkotott.
Nobellel kapcsolatban a legközkeletűbb félreértés, hogy lelkiismeret-furdalásból vagy
bűntudatból alapította végrendeletében a feltaláló a díjat. Leghíresebb találmányát, a
dinamitot a bányarobbantásoktól kezdve számos más, építészeti és ipari helyszínen
használták. Ő sem elsősorban katonai célokra szánta, arról nem is beszélve, hogy a
többi bejegyzett szabadalma közül számosnak ma is élvezhetjük az utólagos, közvetett
hasznát.
A díjat nem egy-egy tudományos pálya vagy életmű elismeréséért kapják a tudósok,
hanem konkrét eredményekért, kutatásokért, és csak életükben ítélik nekik oda nekik.
A tudományos élet és az irodalom jelesei közül számos személy végül nem érhette meg,
hogy rá kerüljön a sor, pedig megérdemelte volna.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amit nem természetes személy is megkaphat: nem is egy
példa volt arra, hogy szervezetek kapták a békedíjat, mint az idén is. Ugyanakkor ez a
legmegosztóbb kitüntetés, hiszen a történelem és a politika megítélése koronként változik. A tudományok és az irodalom díjazottjai csak magánszemélyek lehetnek.
A stockholmi óvárosban, a Gamla Stanban lévő Nobel-múzeumban megtekinthetők
azok a tányérok, poharak és evőeszközök is, amelyekkel a díjátadás utáni ünnepi vacsorán megterítik az asztalt. A porcelánok és evőeszközök másolatai számos helyen megvásárolhatók Stockholmban. A díszvacsora menüjének előkészületei egy évig folynak.
Szinte már akkor elkezdődnek, amikor az előző évi díjazottak leteszik a tányérjuk mellé
a desszertvillát. A menü közös munka eredménye, „az év szakácsa” szervezet díjazottjai
és a vacsorának helyt adó városháza séfjei közösen ötlik ki a fogásokat, amelyet együtt
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is készítenek el. Ezen a napon tehát Svédország leghíresebb szakácsai egész egyszerű
feladatokat is ellátnak, például petrezselymet aprítanak. De mindezt csak azután, hogy
a próbaevés lezajlott: a Nobel-díj bizottság tagjai előbb megkóstolják a javasolt elő- és
főételeket és a desszertet.
Alapvető feltétel, hogy a menüben szerepeljenek a jellegzetes svéd alapanyagok és ízek,
ugyanakkor legyen divatos, rafinált, más, mint a tavalyi, és vegye figyelembe a díjazott
egyéni igényét. (Például cukorbetegeknek is jó vagy vegetáriánus étel.) Csak amikor a
meghívottak az asztalhoz ülnek, akkor derül ki, mik lesznek a fogások.
Az étkészlet minden évben ugyanaz, a legpatinásabb svéd porcelán és üveggyártó cégek egyedi tervezésű darabjaival díszítik az asztalt, az uralkodó színek az arany, a fehér,
a zöld és egy kis kék – utalva az ország természeti kincseire, az erdőkre, a tengerre.
A vendégeket szigorú protokoll alapján ültetik le, mint ahogyan az ételeket is természetesen protokoll szerint tálalják, tükör módszerrel, azaz a szemben ülők mindig egyszerre emelhetik le az ezüstfedőt a fogásokról. Az ültetési rend szerint mindegyik Nobel-díjas mellett a királyi család egy-egy tagja ül, de az is számít adott esetben, hogy a
díjazott mellé olyan királyi családtagot ültessenek, akivel értik egymás nyelvét és talán
még érdemi beszélgetést is tudnak folytatni a világ egyik legszigorúbb protokolláris eseményén…
Nyolcvan éve Nobel-díjas tudóst adott az országnak, most a jövő Nobel-díjasait
keresi a szegedi egyetem
(Tudósítónktól) A Szegedi Tudományegyetem egykori rektora, a 80 éve Nobel-díjjal
elismert Szent-Györgyi Albert munkássága előtt tiszteleg hatodik alkalommal az idén
megrendezett Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, amelyen az ország legtehetségesebb
középiskolásai mérik össze tudásukat kémiából, biológiából és fizikából, valamint ismereteiket Szent-Györgyi munkásságáról és életéről.
A Szegedi Tudományegyetemen ma kezdődött a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny
csaknem 250-en részvevővel. A programsorozatot az SzTE a helyi tudós akadémiával
közösen állított össze.
Az idén a verseny a „Szent-Györgyi és munkássága, valamint a fizikai, kémiai és fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok, 2012–16 között” címet kapta, különös tekintettel
a kémiai Nobel-díjasokra.
A holnapi döntőben a legjobb hat csapat versenghet az első helyért, valamint a legjobbaknak járó díjakért. A győztes csapat Szeged testvérvárosába, Cambridge-be utazhat.
A szervező SzTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága hagyományosan most is
meghirdette a versenyhez kapcsolódó pályázatot „A mi kedvenc Nobel-díjasunk” címmel – kisfilm és képregény kategóriában.
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Felület: VTV Szeged
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.
Eredeti link: https://www.youtube.com/watch?v=-RoIcBL1yks

SZEGEDI HÍREK 5 ÉV ALATT 10 NOBEL-DÍJAS SZEGEDEN
2017.12.07.
Három szegedi, két hódmezővásárhelyi és egy orosházi középiskola diákjaival találkozott csütörtökön Tim Hunt Nobel-díjas tudós. A brit kutató a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására érkezett, hogy részt vegyen a Nobel-díjasok
és Tehetséges Diákok 10. találkozóján. Tim Hunt mai programjának része volt a Szegedi
Tudós Akadémia leendő kollégiumi épületének a meglátogatása is, ahol nemcsak körülnézett, hanem ötleteket is adott az átalakításhoz.
Sir Timothy Hunt és a hat középiskola diákjai az egyetem Gyakorló Gimnáziumában találkoztak, ami a hivatalos program helyett szelfik és fotók készítésével kezdődött.
Dobi János, igazgató, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola:
„Nagyon szeretettel, odaadással fordulnak a követők, az utókor felé. És a közvetlenség
az a jelző, ami emberileg a leginkább jellemző rájuk.”
A fiatalok angolul számoltak be arról, milyen kutatásokban vesznek részt. Láthatóan
több is felkeltette a tudós érdeklődését. Itt például arról érdeklődik, nem zavarja-e a fiatal kutatókat, hogy békákat kell boncolniuk. Az oldott hangulat és a közvetlenség mellett
a tudományról való beszédmód az, amit a legtöbb diákot megfogta.
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Pesti Emese tanuló, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola:
„Nagyon jó látni, hogy ezek az emberek, akik ilyen eredményeket érnek el a tudományos életben, hogyan látják azokat a problémákat, amikhez egy átlagos ember nem így
állna hozzá vagy nem így próbálná megoldani.”
Tim Hunt arról is beszélt a középiskolásoknak, hogy a jó ötlet mellett szerencse is kell
egy -egy sikeres felfedezéshez. Ő például megtermékenyített tengerisün és kagylópetéket tanulmányozva fedezte fel 1982-ben a sejtciklust és a fehérje-szintézist szabályozó
ciklineket. Így ma már tudjuk, miért kezdenek el osztódni a sejtek és ez a folyamat hogyan állítható le. Ez a felismerés 2001-ben orvosi Nobel-díjassá tette a brit kutatót, aki
szerint az ő történetének a legfőbb üzenete: soha ne add fel.
Füzesi Tamás, tanuló, Bethlen Gábor Református Gimnázium:
„Ezek rendkívül hasznos találkozók, hiszen a fiatalok élőben találkozhatnak ekkora emberekkel, akik a tudományuk csúcsát elérték, a Nobel-díjas és szerintem az abszolút
fontos lehet nekünk, hatalmas motivációt jelenthet a fiatalok számára.
Ez az ösztönzés volt a legfőbb célja a találkozókat szervező Alapítványnak és az általa
létrehozott Szegedi Tudós Akadémiának, melynek a volt Bartók Béla Művelődési Házban kialakítandó kollégium lesz a központja. Az épületet Tim Huntnak is megmutatták,
aki érdeklődéssel járta körbe a termeket, és több fotót is készített, hiszen, mint korábban kiderült, kedvenc hobbija a fényképezés.
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Felület: VTV Szeged
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.
Eredeti link: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-december/megkezdodott-szte-vi

MEGKEZDŐDÖTT AZ SZTE VI. SZENT-GYÖRGYI TANULMÁNYI
VERSENY
Olyan tehetséggondozó program a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Tanulmányi Versenye, amelynek minden részvevője nyer – hangzott el a hatodik alkalommal életre hívott vetélkedő nyitányán. A 2017. december 7-én kezdődő rendezvény
és a december 8-i döntő résztvevői bekapcsolódnak a Szegedi Tudós Akadémia december 9-én záruló előadás-sorozatába.
Kémia, biológia és fizika tantárgyból hatodik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt. A középiskolások számára hirdetett összetett vetélkedő különlegességét 2017-ben az is növeli, hogy Szent-Györgyi
Albert 85 éve a szegedi paprikában „C-vitamin forrásra” lelt, illetve 80 éve fiziológiai és
orvosi Nobel-díjat kapott a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a
fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”.

322

Nobel-díjasok és tehetséges diákok X. találkozója

A siker képletében ott a tehetséggondozás is
– A tudományos kiválóság mellett a tehetséggondozás is része a siker több összetevőből
álló képletének – fogalmazott a diákokat és tanáraikat köszöntve az SZTE Szent-Györgyi
Tanulmányi Verseny fővédnöke. Prof. Martinek Tamás, az egyetem közkapcsolati rektorhelyettese a felsőoktatási rangsorokban elért dobogós helyek hátterét firtató kérdésekre utalva emelte ki a tehetséggondozás szegedi hagyományait. Ezzel az immár hatodik
éves verseny éltetőinek, így például a kérdéseket összeállító oktatóknak és a zsűriben
dolgozó professzoroknak, valamint a program fő szervezője, az SZTE Nemzetközi és
Közkapcsolati Igazgatóság munkatársainak is megköszönte a munkáját.
A kérdéssorok összeállítói közül többen is azért dolgoztak az elmúlt hat esztendőben,
hogy a versenyre érkező diákok tudását ne csak próbára tegyék, de gyarapítsák is. Az
idei vetélkedő kérdéssorának összeállításából az SZTE Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai Intézetből Prof. Dr. Dux László tanszékvezető és Bodnár Tünde tanügyigazgatási munkatárs oroszlánrészt vállalt. A verseny előkészítésébe is bekapcsolódott az SZTE
Természettudományi és Informatikai Karról – többek között – dr. Hannus István, a Kémiai Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára,
továbbá: dr. Nagy Lászlóné dr. Antal Erzsébet, a Biológia Intézet Biológiai Szakmódszertani Csoport adjunktusa és munkatársa, Vámosiné dr. Hegyi Andrea adjunktus. Az SZTE
ÁOK és TTIK közös Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetének munkatársai közül
dr. Makra Péter adjunktus az írásbeli forduló levezényléséből és a döntő egyes kérdéscsoportjainak az összeállításából is kiveszi részét. Az SZTE Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet tanársegédje, Szabó Mária a szóbeli forduló kísérleti feladványát készíti elő.
És a sor folytatható, hiszen a zsűri tagjai a kérdések kitalálásától kezdve a versenyen
adott válaszok elbírálásáig aktív részesei a programnak.
– Számos rangos cég, vállalat is fontosnak tartotta, hogy
szponzorként támogassa a kiemelkedő eredményt elérő diákokat – emlékeztetett a rektorhelyettes. Így aztán idén először
nem csupán a döntőbe jutó 6 csapat tagjai térhetnek haza jutalommal. A támogatók és a versenyre jelentkezők körének a
bővülése is jelzi, hogy országos, sőt: nemzetközi jelentőségűvé növekedett az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny.
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Az SZTE-vetélkedő rekordere is köszöntőt mondott
A főváros mellett az ország 14 megyéjéből érkeztek csapatok a versenyre. Abony, Balatonfüred, Bonyhád, Budapest, Debrecen, Dombóvár, Eger, Esztergom, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kisvárda, Miskolc, Monor, Nagyatád, Orosháza, Pécs, Szeged,
Szentes, Székesfehérvár, Veszprém, Zenta diákságának jeles képviselői is elzarándokoltak arra az egyetemre, ahol az egyetlen olyan Nobel-díjat érdemlő tudományos eredmény született, amelyhez magyarországi, pontosabban a szegedi egyetem laboratóriumaiban végzett kutatómunka vezetett.
A megnyitón megjelent közel kétszáz diákot és tanáraikat az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny egyik rektordere is köszöntötte. Árva Hédi, a szegedi egyetem hallgatójaként idézte föl az első, a 2012-es emlékévben megtartott Szent-Györgyi Tanulmányi
Versenyen, majd az azt követő két év vetélkedőjén gyűjtött élményeit. Anno a verseny
premierjének fődíjasa lett csapatával, így saját tapasztalata alapján buzdította a mai
diákokat arra, hogy érdemes tanulni és vetélkedni, mert az SZTE 2017-es Szent-Györgyi
Emlékévében is Cambridge-i utazás a fődíj.
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– Nem csak a győztes a nyertese a szegedi egyetemi programnak. A felkészüléssel megszerzett tudás ugyanúgy „nyeremény”, mint a felkészülés és a kreatív feladat megoldásával megismert csapatmunka élménye, illetve a Szent-Györgyi vetélkedő és a Szegedi
Tudós Akadémia három napos rendezvénye és a szünetekben a városban tett sétákon
gyűjtött emlékek – fogalmazott a verseny „rekordere”.
Rekordból nincs hiány az idei Szent-Györgyi Versenyen, hiszen minden eddiginél több,
összesen 59 csapat verseng a fődíjért, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Cambridge-Szeged Society ajánlott fel. A verseny első helyezett csapata, vagyis 3 diák és felkészítő tanáruk Cambridge-be utazhat tanulmányútra, ahol
Szeged testvérvárosának képviselői szakmai és kulturális programokat szerveznek a
nyerteseknek.

Terítéken napjaink Nobel-díjasainak munkássága
Zsűrielnökként immár hatodik alkalommal üdvözölte a Szegedi Tudományegyetemre
versenyezni és tanulni érkező tehetségeket Prof. Dr. Dux László. Az SZTE ÁOK Biokémiai
Intézet tanszékvezető egyetemi tanára mellett ugyancsak a verseny indulása óta vállalja a döntnök szerepét Dr. Wölfling János, az SZTE TTIK Kémiai Intézet Szerves Kémiai
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Az egykor Szent-Györgyi Albert által vezetett
tanszékek mai utódait irányító professzorok mellett az SZTE Gyógyszerésztudományi
Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet professzora, Prof. Dr. Révész
Piroska is bekapcsolódott a verseny szakmai hátterét, a verseny tisztaságát vigyázó oktatói körbe.
– Maximálni kellett, idén először, az iskolánként küldhető csapatok számát – emlékeztette a megnyitón megjelenteket Dux László. Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny
zsűrielnöke arra buzdította a pedagógusokat, hogy iskolájukban is szervezzenek házi
vetélkedőket.
Az SZTE egykori Nobel-díjas rektorának a munkássága a fő témája az SZTE különleges, több tantárgyat is érintő vetélkedőjének. Szent-Györgyi Albert személyiségének és
munkásságának sokoldalúságára építve az előző évek vetélkedőin például Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter, a kutatónők eredményei, a tudósoknak az 1956-os forradalom

325

Nobel-díjasok és tehetséges diákok X. találkozója

és szabadságharc leverését követő „kirajzása” is fókuszba került. – A „hatodik SZGYTV”
újítása, hogy nem az elmúlt 80-60 év tudománytörténeti jelentőségű témáit, hanem az
utóbbi néhány év Nobel-díjasai munkásságát dolgozzák fel a kérdések – hangsúlyozta
a zsűrielnök.

A nemes vetélkedés az írásbeli feladatokkal kezdetét vette: az SZTE ÁOK Purjesz Béla oktatási épületének számítógépei elé ült 177 középiskolás, hogy a tesztkérdésekre adott
válaszaival eldöntse: az 59 csapat közül melyik az a 6, amelyik megmérkőzhet a 2017.
december 8-án délután kezdődő döntőn – az elsőségéért és a fődíjért.
A 2017-es Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt az EFOP-3.4.4-16-2017-00015, „A Szegedi
Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére”
című pályázat támogatásával rendezi meg az SZTE. A 3 napos program szervezésében
az SZTE és a Szegedi Tudós Akadémia együttműködik. A Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre nevező középiskolások zöme csatlakozik azokhoz a tehetséges diákokhoz, akik
a Szegedi Tudós Akadémia programjain – köztük a Nobel-díjas Tim Hunt előadásán is
– részt vesznek.
A Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyének első napján
készült fényképek itt elérhetőek:
https://www.flickr.com/photos/143739712@N04/albums/72157690065212964

SZTEinfo – Ú. I.
Fotók: Bobkó Anna
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.
Eredeti link: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-december/budapesticsapat-nyerte?objectParentFolderId=18250

BUDAPESTI CSAPAT NYERTE MEG AZ SZTE VI. SZENT-GYÖRGYI
TANULMÁNYI VERSENYÉT
Cambridge-be utazik, mert megnyerte a Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi
Tanulmányi Versenyét a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium csapata. A fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból 59 team érkezett az SZTE különleges, mert
több tantárgyat is érintő és a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert munkássága előtt tisztelgő vetélkedőjére.
A Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyén a fővároson kívül
14 megyéből és a Vajdaságból 59 csapat érkezett. A 177 középiskolás és kísérő tanáraik
is hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen emlékezzünk Szent-Györgyi Albertre, aki 85
éve a szegedi egyetem kutatójaként a paprikában gazdag C-vitamin-forrásra lelt, illetve
80 éve fiziológiai és orvosi Nobel-díjat kapott a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének tisztázása terén tett felfedezéseiért”.
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59 közül 6 döntős
A tehetséggondozás jegyében rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem 2017. december 7–8. között a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt. A versengő diákok intézményein
kívül további 41 iskola kapcsolódott be az SZTE és a Szegedi Tudós Akadémia közösen összeállított programjába. Az
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok
mellett további 220 fiatal vett részt a Szegedi Tudós Akadémia által szervezett, Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok
Találkozójának 2017. december 9-én záruló programjain.
A rangos vetélkedő résztvevői kémiai, biológiai, fizikai ismereteiket villanthatták föl az első, írásbeli feladványokat
tartalmazó fordulóban. Az 59 csapat közül az élbolyba tartozók közel azonos eredményt értek el. A döntőbe 6 csapat
jutott: a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziuim
„BMRG 1”; a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium
„DEG”; a budapesti Városmajori Gimnázium „PICIKE BORFALÓ”; a budapesti Veres Péter Gimnázium” BEKRIZSA”; a
Gödöllői Református Líceum Gimnázium ”Kémcsövesek”; a
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium „RMG-2” formációja.
A döntősök szóbeli és írásbeli feladatokat oldottak meg,
de kémiai kísérletet végezve is válaszoltak a feladványokra.
Szent-Györgyi Albert élete és munkássága mellett a fizikai,
kémiai, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok 2012
és 2016 közötti eredményei is terítékre kerültek. A versenyzőknek kémiai mítoszok között kellett eligazodniuk, majd
molekuláris gépet építettek, DNS-t „javítottak”, G-protein-függő-jelátvitellel és molekulamodellezéssel, illetve szuper fluoreszcens mikroszkópiával kapcsolatos kérdésekre
válaszoltak.
Ajándékeső a résztvevőknek
Ebben az esztendőben első alkalommal az SZTE jutalmazta azokat a csapatokat is, amelyek nem jutottak be a döntőbe. A szegedi egyetem és a verseny szponzorai által felajánlott jutalmakat a döntőt követő díjátadón adták át.
Az SZTE ÁOK Biokémia Intézetben tehet látogatást a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
„JANUS” csapata. A díjat Prof. Dr. Dux László, a zsűri elnöke adta át.
Az SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetbe látogathatnak el, és akár boncoláson is
részt vehet az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium „DOBÓ” nevű csapata; a budapesti
Veres Péter Gimnázium „Festéktüsszentő Hapci Benő” csapata és az SZTE gyakorló gimnázium „Hazsbeszélők” csapata. A díjat Dr. Bene Tamás, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati igazgatója adta át.
Ellátogathat az az SZTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő Központjába, más néven Skills Laborjába a szentesi Horváth Mihály Gimnázium „Skorbut” nevű csapata. A díjat Árva Hédi,
az SZTE hallgatója, a 2012-es I. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny győztese, az akkori
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cambridge-i fődíjat elnyert csapat tagja, illetve a 2013-as és
a 2014-es Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny résztvevője
adta át.
Az SZTE GYTK felajánlását nyerte, és végigkövetheti a gyógyszerkészítés útját a kutatástól a gyártásig a pécsi Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnázium CRNLG csapata és a kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium „Besi 1” nevű csapata. A díjat
Dr. Révész Piroska professzor, a zsűri tagja adta át.
Szent-Györgyi emléksétán vehet részt Hannus István professzor kalauzolásával a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium „Bonyhádi Favoritok” csapata, a Pécsi Művészeti és
Szakgimnázium „Alkotók” csapata, a debreceni Tóth Árpád
Gimnázium „TÁG 6.2” csapata. A díjat Dr. Hannus István professzor (SZTE TTIK Kémiai Intézet) adta át.
Az ELI-ALPS lézerkutató központba látogathat el az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium „OTMG 2” csapata; a budapesti Leövey Klára Gimnázium „A Leövey Termtudósai 1”
formáció. A díjat Dr. Bene Tamás nemzetközi és közkapcsolati igazgató adta át.
Kreatívok filmje és képregényei
Hagyomány, hogy minden évben kreatív kategóriában is ír
ki pályázatot a szegedi egyetem e nívós versenyét szervező SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság. 2017ben képregénnyel és kisfilmmel is lehetett nevezni. Mindkét kategória címe: „A mi kedvenc Nobel-díjasunk”. Idén a
képregény kategória volt a népszerűbb. A pályamunkákat
a tanulmányi verseny zsűrije, kérdéskészítői és az SZTE
Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság munkatársai zsűrizték, és - a korábbi évekkel ellentétben - megosztott díjat
ítéltek meg két csapatnak. A pályaművek bírálásakor két
szempontot vettek figyelembe: egyrészt, hogy sikerült-e
bemutatni a csapat által kiválasztott Nobel-díjast és munkásságát, amiért a legmagasabb szintű tudományos elismerést elnyerte; másrészt figyelembe vették a megvalósítást is.
A kreatív kategória díjait Dr. Bene Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és
Közkapcsolati Igazgatóság igazgatója adta át. A csapat tagjai és felkészítő tanáruk SZTE
ösztöndíjban valamint könyvjutalomban részesültek: a csomagban megtalálhatták a
Magyarország városai című sorozat I-III. kötetét is, amelyet az Égisz Kiadó ajánlott fel.
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen kreatív kategóriában filmjével különdíjat nyert a Zentai Gimnázium csapata, a „TUDOMÁNYOSAN TERMÉSZETES CSAJOK”: Rusák Réka, Tóth Helga, Miklós Tímea; valamint kísérő tanáruk: Máriás Ildikó.
Képregényével különdíjat nyert a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium csapata, a „MÜSZISEK”: Bíró Barna Gábor, Szekér Zoé Júlia, Dudás Dóra; felkészítő tanáruk:
Lovász Lázár.
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Döntősök közt dobogósok
A döntőbe bejutott 6 csapat ajándékcsomagjába bekerült a
Magyarország városai című sorozat I-III. kötete, amelyet az
Égisz Kiadó adományozott. Az Akadémia Kiadó felajánlásaként egy éves korlátlan hozzáférést kaptak a kiadó online
könyvtárához, a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatáshoz. A MeRSZ a magyar nyelvű tudományos alapművek, összefoglaló kézikönyvek, felsőoktatási tankönyvek
elektronikus gyűjteménye, amely több száz mű teljes tartalmának online elérését biztosítja, s ez a szám folyamatosan
bővül. A honlapon lehetőség van szótövező és több művet
érintő keresésre; kategóriaválasztásra tudományágak szerint; dokumentumrészek másolására, nyomtatására akár a
jegyzetekkel együtt; kereszthivatkozások kezelésére; valamint hivatkozások gyors beszúrására.
Továbbá: e csapatok tagjai és felkészítő tanáraik ellátogathatnak az Egis Tudományos és Technológiai Központba az
Egis Gyógyszergyár Zrt. jóvoltából. Az Egis Tudományos és
Technológiai Központot az Egis azzal a céllal hozta létre,
hogy 21. századi környezetben, világszínvonalú interaktív
eszközök segítségével mutassa be a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés, valamint a hatóanyag- és késztermék gyártás
gyakorlatát. A 3D-s vetítőteremben a gyógyszer útja tekinthető meg a kutatás-fejlesztéstől kezdve a gyártáson át az
expediálásig. Az Egis Tudományos és Technológiai Központ három emeleten a legmodernebb interaktív multimédiás eszközöket és számos izgalmas szakmai információt,
érdekességet kínál látogatói számára.
Az SZTE VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 6. helyezett csapatának, a budapesti Veres Péter Gimnázium „Bekrizsa” elnevezésű formációjának a tagjai: Beke Hunor, Szőcs
Krisztina, Bertók Zsanett. Számukra és tanáruknak, V. Győri Nikolettnek a díjat Árva Hédi,
az SZTE hallgatója, a 2012-es I. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny győztes csapatának
tagja adta át.
Az 5. helyezett csapatnak, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium – Lászlóffy Júlia,
Grób László, Gáspár Márton alkotta – „Kémcsövesek” formációjának és kísérő tanáruknak, Horváth Zsoltnak Dr. Bene Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság igazgatója adta át a díjat.
A 4. helyezett csapat: a budapesti Városmajori Gimnázium „Picike Borfaló” nevű formációja. A Rácz Dorottya, Köves Boldizsár és Toldy Bence alkotta csapat a vetélkedő végén
elárulta: nevük a citrátkör alkotóelemei egy részének kezdőbetűivel játszadozva alakult
ki. A leleményes csapatnak és felkészítő tanáruknak, Jánosyné Solt Annának Dr. Hannus
István professzor adta át a jutalmakat.
A dobogós csapatok ajándékcsomagjába bekerült a Gondolat Kiadó gondozásában
megjelent, Szent-Györgyi Albert Magyarországon című könyv is, amelynek szerzői az
SZTE Klebelsberg könyvtár munkatársai: Marton János és Papp Kornélia. Ezen kívül a diákok a Szegedi Tudományegyetem pulóvereit is ajándékba kapták.
A 3. helyezett a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium „RMG-2” csapata – Bitay
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Gergő, Juhász Gábor és Veszprémi Zsombor –, valamint felkészítőjük, Gál Béla, aki az intézmény igazgatója is, fejenként 40 ezer forint ösztöndíjban is részesült. A díjat, a könyvcsomaggal együtt, Dr. Wölfling János professzor, a zsűri tagja adta át.
A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium „DEG” csapata – Szigeti Márk, Hargitai
Dóra, Szeidl Réka – lett a 2. helyezett, felkészítőjük: Fazakas Andrea. A diákok és tanáruk
60 ezer forint ösztöndíjban is részesült. Számukra Prof. Dr. Révész Piroska, a zsűri tagja
adta át a díjat. Az ezüstérmesek további ajándéka a Akadémia Kiadó gondozásában
megjelent 100 kémiai mítosz - Tévhitek, félreértések, magyarázatok című könyv, amelynek szerzői – többek között – Dr. Kovács Lajos, az SZTE Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Vegytani Intézet tudományos főmunkatársa és Dr. Csupor Dezső, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet tanársegédje is.
A verseny fődíját, a Cambridge-i utazást a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium „BMRG 1” csapat nyerte. Így a három diák – Boldizsár Imre, Uri Benjamin, Makovszky Mihály – és felkészítő tanáruk, Vetlényi Dávid lesz a verseny fő támogatója, Szegedi
Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Cambridge-Szeged Society vendége. Az
OTP Travel jóvoltából tanulmányútra utaznak Szeged testvérvárosába 2018. januárjában, ahol szakmai programokon is részt vehetnek. A dobogósok ajándékpakkján kívül
az I. helyezett csapat tagjai megkapták a Pick Zrt. csomagját is. A díjakat Prof. Dr. Dux
László, a zsűri elnöke adta át.
A verseny szponzorainak támogatásával díjazták az első hat helyezett csapatot, valamint a kreatív kategória győztesét, és a szponzorok támogatásával utazik az első helyezett Szeged testvérvárosába, Cambridge-be.Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, mint az ország egyik legrangosabb tanulmányi versenyét, idén is számos cég
találta támogatásra méltónak. Arany fokozatú támogatók: Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár NyRt., OTP Travel Kft., Diákhitel Zrt., Akadémia Kiadó. Ezüst fokozatú támogató:
Sanatmetal Kft. Bronz fokozatú támogatók: Gondolat Kiadó, Solvo Zrt., Egis Gyógyszergyár Zrt., Pick Szeged Zrt. Ők biztosították a legjobbak jutalmait.
A verseny szervezése uniós forrásból valósult meg, az EFOP-3.4.4-16-2017-00015, „A
Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” című pályázatnak köszönhetően.
A középiskolások és tanáraik számára összeállított program gálaműsorral és gálavacsorával folytatódott, majd 2017. december 9-én a Szegedi Tudós Akadémia előadásaival
zárult.
További információk: az SZTE Hírportál Szent-Györgyi Albert Emlékoldalán.
SZTEinfo – Ú. I.
Fotók: SZTE NKI
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.
Eredeti link: https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/budai_diakok_nyertek_a_szegedi_szent-gyorgyi-versenyt/2542077/

BUDAI DIÁKOK NYERTÉK A SZEGEDI SZENT-GYÖRGYI-VERSENYT
A fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból 59 csapat, összesen 220 fiatal érkezett a vetélkedőre.
A budapesti Baár–Madas Református Gimnázium csapata nyerte meg a Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyét. A fővároson kívül 14 megyéből
és a Vajdaságból 59 csapat, összesen 220 fiatal érkezett az SZTE különleges, több tantárgyat is érintő és a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert munkássága előtt tisztelgő vetélkedőjére. A döntőbe 6 csapat jutott, többek között a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium „RMG-2” formációja, ám a verseny fődíját, a cambridge-i utazást a budai
diákok nyerték.
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Újság: Délmagyarország, 4. oldal
Megjelenés dátuma: 2017.12.09.

BUDAI DIÁKOK NYERTÉK A SZENT-GYÖRGYI VERSENYT
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.
Eredeti link: https://szeged.hu/archiv/35229

59 CSAPAT A SZENT-GYÖRGYI TANULMÁNYI VERSENYEN
Már korlátozni kellett a létszámot a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen, olyan sok
középiskolás jelentkezett a Szegedi Tudományegyetemnél a megmérettetésre. Az
idén összesen 59 határon túli és magyar csapat méri össze tudását kémia, biológia,
fizika tantárgyból. Szent-Györgyi Albert életéről, és az elmúlt évek Nobel-díjasainak
munkásságáról is kérdezik a diákokat. (videóval)
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A Szegedi Tudományegyetem rangos tanulmányi versenyén az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai mérik össze tudásukat természettudományos tantárgyakból,
valamint Szent-Györgyi Albert munkásságáról és életéről.
Szentgyörgyi Albert munkássága mellett a versenykérdések minden évben valamilyen
tudománytörténeti téma köré is csoportosulnak. Tavaly például az 56-os eseményekhez
kapcsolódtak feladatok, azokhoz a tudósokhoz, akik akkor hagyták el az országot. Idén
az elmúlt 5 évben Nobel-díjjal elismert tudósok munkásságára is kitérnek a kérdések.
Árva Hédi debreceni diákként 5 éve megnyerte a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt a
csapatával. Azóta már a szegedi egyetem hallgatója. A győztesek akárcsak most, akkor
is Szeged testvérvárosába, Cambridge-be utazhattak.
A jövő lehetséges Nobel-díjasai a megnyitó után a számítógépes elődöntővel kezdtek, a
döntőt pedig pénteken rendezik meg. Ott már csak a legjobb hat csapat versenghet az
első helyért, valamint a legjobbaknak járó díjakért. A háromnapos programsorozaton
kétszázötvenen vesznek részt.
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.08.
Eredeti link: https://szeged.hu/archiv/35227

ÖT ÉV ALATT TÍZ NOBEL-DÍJAS SZEGEDEN
Három szegedi, két hódmezővásárhelyi és egy orosházi középiskola diákjaival találkozott csütörtökön Tim Hunt Nobel-díjas tudós. A brit kutató a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására érkezett, hogy részt vegyen a
Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok 10. találkozóján. (videóval)
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Sir Timothy Hunt és a hat középiskola diákjai az egyetem Gyakorló Gimnáziumában
találkoztak, ami a hivatalos program helyett szelfik és fotók készítésével kezdődött. A
fiatalok angolul számoltak be arról, milyen kutatásokban vesznek részt. Láthatóan több
is felkeltette a tudós érdeklődését. Például arról érdeklődik, nem zavarja-e a fiatal kutatókat, hogy békákat kell boncolniuk. Az oldott hangulat és a közvetlenség mellett a
tudományról való beszédmód az, amit a legtöbb diákot megfogta.
Tim Hunt arról is beszélt a középiskolásoknak, hogy a jó ötlet mellett szerencse is kell
egy -egy sikeres felfedezéshez. Ő például megtermékenyített tengerisün és kagylópetéket tanulmányozva fedezte fel 1982-ben a sejtciklust és a fehérje-szintézist szabályozó
ciklineket. Így ma már tudjuk, miért kezdenek el osztódni a sejtek és ez a folyamat hogyan állítható le. Ez a felismerés 2001-ben orvosi Nobel-díjassá tette a brit kutatót, aki
szerint az ő történetének a legfőbb üzenete: soha ne add fel.
Ez az ösztönzés volt a legfőbb célja a találkozókat szervező Alapítványnak és az általa
létrehozott Szegedi Tudós Akadémiának, melynek a volt Bartók Béla Művelődési Házban kialakítandó kollégium lesz a központja. Az épületet Tim Huntnak is megmutatták,
aki érdeklődéssel járta körbe a termeket, és több fotót is készített, hiszen, mint korábban kiderült, kedvenc hobbija a fényképezés.
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Felület: szegedma.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.09.
Eredeti link: https://szeged.hu/archiv/35227
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FŐVÁROSI CSAPAT TAROLT A SZEGEDI EGYETEM VERSENYÉN
Cambridge-be utazik, mert megnyerte a Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyét a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium csapata.
A fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból 59 team érkezett az SZTE különleges,
mert több tantárgyat is érintő és a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert munkássága előtt
tisztelgő vetélkedőjére.
Abony, Balatonfüred, Bonyhád, Budapest, Debrecen, Dombóvár, Eger, Esztergom, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kisvárda, Miskolc, Monor, Nagyatád, Orosháza,
Pécs, Szeged, Szentes, Székesfehérvár, Veszprém, Zenta diákságának jeles képviselői
is elzarándokoltak arra az egyetemre, ahol az egyetlen olyan, Nobel-díjat érdemlő tudományos eredmény született, amelyhez magyarországi, pontosabban a szegedi egyetem laboratóriumaiban végzett kutatómunka vezetett. A Szegedi Tudományegyetem VI.
Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyén a fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból
59 csapat érkezett. A 177 középiskolás és kísérő tanáraik is hozzájárultak ahhoz, hogy
méltóképpen emlékezzünk Szent-Györgyi Albertre, aki 85 éve a szegedi egyetem kutatójaként a paprikában gazdag C-vitamin-forrásra lelt, illetve 80 éve fiziológiai és orvosi
Nobel-díjat kapott a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének tisztázása terén tett felfedezéseiért”.
A tehetséggondozás jegyében rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem december
7–8. között a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt. A versengő diákok intézményein kívül további 41 iskola kapcsolódott be az SZTE és a Szegedi Tudós Akadémia közösen
összeállított programjába. Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok
mellett további 220 fiatal vett részt a Szegedi Tudós Akadémia által szervezett, Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok Találkozója programjain.
A rangos vetélkedő résztvevői kémiai, biológiai, fizikai ismereteiket villanthatták föl az
első írásbeli feladványokat tartalmazó fordulóban. Az 59 csapat közül az élbolyba tartozók közel azonos eredményt értek el. A döntőbe 6 csapat jutott: a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium „BMRG 1”; a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium
„DEG”; a budapesti Városmajori Gimnázium „PICIKE BORFALÓ”; a budapesti Veres Péter
Gimnázium ”BEKRIZSA”; a Gödöllői Református Líceum Gimnázium ”Kémcsövesek”; a
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium „RMG-2” formációja.
A döntősök a szóbeli és írásbeli feladatokat oldottak meg, de kísérletet végezve is válaszoltak a feladványokra. Szent-Györgyi Albert élete és munkássága mellett a fizikai,
kémiai, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok 2012 és 2016 közötti eredményei is
terítékre kerültek.
A verseny fődíját, a Cambridge-i utazást a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium „BMRG 1” csapat nyerte. Így a három diák és felkészítő tanáruk, Vetlényi Dávid lesz a
verseny fő támogatója, Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cambridge-Szeged Society vendége.
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.10.
Eredeti link: https://szeged.hu/archiv/35245
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BUDAPESTI CSAPAT NYERTE A SZENT-GYÖRGYI VERSENYT
Cambridge-be utazik, mert megnyerte a Szegedi Tudományegyetem VI. Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyét a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium csapata.
A fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból 59 team érkezett a különleges, mert
több tantárgyat is érintő és a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert munkássága előtt
tisztelgő vetélkedőre.
Abony, Balatonfüred, Bonyhád, Budapest, Debrecen, Dombóvár, Eger, Esztergom, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kisvárda, Miskolc, Monor, Nagyatád, Orosháza,
Pécs, Szeged, Szentes, Székesfehérvár, Veszprém, Zenta diákságának jeles képviselői
is elzarándokoltak arra az egyetemre, ahol az egyetlen olyan, Nobel-díjat érdemlő tudományos eredmény született, amelyhez magyarországi, pontosabban a szegedi egyetem laboratóriumaiban végzett kutatómunka vezetett. A Szegedi Tudományegyetem VI.
Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyén a fővároson kívül 14 megyéből és a Vajdaságból
59 csapat érkezett. A 177 középiskolás és kísérő tanáraik is hozzájárultak ahhoz, hogy
méltóképpen emlékezzünk Szent-Györgyi Albertre, aki 85 éve a szegedi egyetem kutatójaként a paprikában gazdag C-vitamin-forrásra lelt, illetve 80 éve fiziológiai és orvosi
Nobel-díjat kapott a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének tisztázása terén tett felfedezéseiért”.
A tehetséggondozás jegyében rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem 2017. december 7–8. között a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt. A versengő diákok intézményein kívül további 41 iskola kapcsolódott be az SZTE és a Szegedi Tudós Akadémia közösen összeállított programjába. Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező
diákok mellett további 220 fiatal vett részt a Szegedi Tudós Akadémia által szervezett,
Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok Találkozója programjain.
A rangos vetélkedő résztvevői kémiai, biológiai, fizikai ismereteiket villanthatták föl az
első írásbeli feladványokat tartalmazó fordulóban. Az 59 csapat közül az élbolyba tartozók közel azonos eredményt értek el. A döntőbe 6 csapat jutott: a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium „BMRG 1”; a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium
„DEG”; a budapesti Városmajori Gimnázium „PICIKE BORFALÓ”; a budapesti Veres Péter
Gimnázium ”BEKRIZSA”; a Gödöllői Református Líceum Gimnázium ”Kémcsövesek”; a
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium „RMG-2” formációja.
A döntősök a szóbeli és írásbeli feladatokat oldottak meg, de kísérletet végezve is válaszoltak a feladványokra. Szent-Györgyi Albert élete és munkássága mellett a fizikai,
kémiai, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjasok 2012 és 2016 közötti eredményei is
terítékre kerültek.
A verseny fődíját, a Cambridge-i utazást a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium „BMRG 1” csapat nyerte. Így a három diák és felkészítő tanáruk, Vetlényi Dávid lesz a
verseny fő támogatója, Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cambridge-Szeged Society vendége.
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Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/22075

A NOBEL-DÍJAS TIM HUNT SZEGEDEN: FÉNYES JÖVŐ ÁLL A
FIATAL MAGYAR KUTATÓK ELŐTT
A brit tudós tehetséges fiatalokkal találkozott, meglátogatta a lézerközpontot, sőt
még egy rövid madármegfigyelésre is időt szakított.
A Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozóján, amely már a tizedik volt, a tanulók
tudományos előadásokon vettek részt, majd azoknak a kutatóknak a laborjait látogatták meg, akik a Szegedi Tudós Akadémia mentorai.
Részletek a videóban.
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Felület: beol.hu
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Eredeti link: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tim-hunt-nobel-dijas-biokemikussal-beszelgettek-tancsics-diakjai-1115399/

TIM HUNT NOBEL-DÍJAS BIOKÉMIKUSSAL BESZÉLGETTEK A
TÁNCSICS DIÁKJAI
A tehetséggondozás jegyében immár hatodik alkalommal rendezte meg a Szegedi
Tudományegyetem a Szent-Györgyi tanulmányi versenyt.
A tehetséggondozás jegyében immár hatodik alkalommal rendezte meg a Szegedi
Tudományegyetem a Szent-Györgyi tanulmányi versenyt, amelyre a fővároson kívül
14 megyéből és a Vajdaságból 59 csapat érkezett, köztük az Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium két csapata: Balázs Benjamin, Ianos Mária Katerina, Kovács Etelka, Kulcsár
Sándor, Madarász Noémi, Vígh Vanessza 11. és 12. évfolyamos diákok és felkészítő
tanáraik: Gabnai Edit és Francziszti László.
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Madarász Noémi, Ivanics Szintia, Kovács Etelka beszélgethettek Tim Hunt-tal.

A rangos vetélkedő résztvevői kémiai, biológiai, fizikai ismereteikről adhattak számot az
írásbeli feladványokat tartalmazó fordulóban. Bár a szóbeli döntőbe az orosháziak nem
jutottak be, ám az írásbeli teljesítményük alapján jutalomként az ELI-ALPS lézerkutató
központba ellátogathatnak.
Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre érkező diákok mellett további 220 fiatal
vett részt a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) által szervezett, X. Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok Találkozójának záruló programjain. Ehhez csatlakozott a Táncsics két 10. évfolyamos diákja: Bucsek Noémi és Ivanics Szintia és kísérő tanáruk, Mikulás Rolandné.
A Tudós Akadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
Ennek keretében Szent-Györgyi mentorok angol nyelvű előadásain vehettek részt, valamint néhány fős csoportokban arra is lehetőséget kaptak, hogy meglátogassák a mentorok laboratóriumait és közelről ismerhessék meg az ott zajló komoly kutatómunkát.

Balázs Benjamin, Madarász Noémi, Ianos Mária Katerina, a verseny résztvevői
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A találkozó Nobel-díjas vendége Tim Hunt brit biokémikus volt, aki a sejtciklusok szabályozásának tisztázásáért részesült a díjban 2001-ben. Látogatásának első programja
egy kötetlen beszélgetés volt a SZTA középiskolás képzési programjában részt vevő diákokkal, melyen egyedüli Békés megyeiként a Táncsics diákjai is jelen voltak és szereztek
nem mindennapi élményt. Előadásában azt az utat mutatta be az érdeklődő egyetemistáknak és középiskolásoknak, ami a Nobel-díjas felfedezéshez vezetett.

Vígh Vanessza, Kovács Etelka, Kulcsár Sándor, a verseny résztvevői.
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Felület: hellonyiregyhaza.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.12.
Eredeti link: https://hellonyiregyhaza.hu/tartalom/2688/szegeden-jartak-akolcseysek-2017-12-12

SZEGEDEN JÁRTAK A KÖLCSEYSEK
Nobel díjasok és tehetséges diákok X. találkozója
A három napos szegedi konferencia során tanulóink bepillantást nyerhettek a kiemelkedő kutatók munkájába, a Szegedi Tudós Akadémia szervezésében.
A Nobel díjas (2001.) Sir Richard Timothy Hunt biokémikus előadásán kívül laborgyakorlatokon is részt vehettek. Az egyetemen oktató és kutató volt kölcseys diákjaink,
közvetlenül és szeretettel fogadták kis csapatunkat.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2017.12.17.
Eredeti link: https://www.delmagyar.hu/szte/hedi_szent-gyorgyi_miatt_lett_
szegedi_egyetemi_hallgato/2546052/

HÉDI SZENT-GYÖRGYI MIATT LETT SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓ
Az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny hatására lett szegedi egyetemista Árva
Hédi. Alapszakos hallgatóként azt keresi, a molekuláris biológia vagy a genetika területén milyen kutatómunkába kapcsolódhatna be.
Már az első SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny indulói között is szerepelt Árva
Hédi, aki akkor a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban biológia–kémia tagozaton tanult. „Felpezsdített a megmérettetés sokszínűsége, például a kreativitást is igénylő
előzetes feladatra való felkészülés” – mondta. Tetszett neki, hogy ezen a vetélkedőn a
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biológia, a kémia, a fizika tantárgyhoz kötődő tudás mellett a történelmi és a humán
műveltségüket is felmutathatják és felmérhetik a háromfős csapatokat alkotó diákok.
Elárulta, az SZTE vetélkedője miatt ismerte meg Szent-Györgyi Albert életművét, sokoldalúságát. A trianoni döntés utáni Magyarországra és a kultuszminiszter, Klebelsberg
Kunó erőfeszítéseire, eredményeire vagy a tudósoknak a közéletben vállalt szerepére is
új szemmel tekint azóta.
A verseny eddigi történetében Árva Hédi az egyetlen, aki három alkalommal is indult
a vetélkedőn. Újabban önkéntesként támogatja a program szervezőit. Úgy látja, a vetélkedő nyilvános szóbeli döntője nagyon izgalmas. A kétnapos verseny szüneteiben a
középiskolások megismerhetik Szegedet, laborlátogatáson vehetnek részt, a program
megkoronázása pedig egy-egy Nobel-díjas tudóssal való találkozás, egy tudományos
előadás kivételes élménye, ami motivál a kutatómunkára.
„Egy ilyen pezsgő két nap után hozzám hasonlóan mások is beleszerettek Szegedbe,
mert egy középiskolás számára mindennél vonzóbb lehet az itteni színes hallgatói lét.
Az itt gyűjtött élmények hatására jöttem biológushallgatónak a Szegedi Tudományegyetemre” – mondta.
Árva Hédit a molekuláris biológia érdekli, ezen a tudományterületen pedig az SZTE és az
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának helye kiemelkedő.

Félszáz vetélkedővel a háta mögött háromszor is résztvevője volt az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenynek
Árva Hédi. Fotó: Bobkó Anna

Gyógyító biológus?
„Biológusként olyan témákkal szeretnék foglalkozni, amelyek kapcsolatban állnak a
gyógyítással – hangsúlyozta Árva Hédi. – Nemcsak az orvos gyógyít, hanem a háttérben
dolgozó, például gyógyszert vagy új terápiás eljárásokat kifejlesztő laboratóriumi kutató
is az emberekért munkálkodik.”
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MEGJELENÉS NYOMTATOTT SAJTÓBAN:
Újság: Délmagyarország, 7. oldal
Megjelenés dátuma: 2017.12.07.

NOBEL-DÍJAS SZEGEDEN
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a tudósoknak a közéletben vállalt szerepére is
új szemmel tekint azóta.

A verseny eddigi történetében Árva Hédi az egyetlen, aki három alkalommal is indult
a vetélkedőn. Újabban önkéntesként támogatja a program szervezőit. Úgy látja, a vetélkedő nyilvános szóbeli döntője nagyon izgalmas. A kétnapos verseny szüneteiben a
középiskolások megismerhetik Szegedet, laborlátogatáson vehetnek részt, a program
megkoronázása pedig egy-egy Nobel-díjas tudóssal való találkozás, egy tudományos
előadás kivételes élménye, ami motivál a kutatómunkára.
„Egy ilyen pezsgő két nap után hozzám hasonlóan mások is beleszerettek Szegedbe,
mert egy középiskolás számára mindennél vonzóbb lehet az itteni színes hallgatói lét.
Az itt gyűjtött élmények hatására jöttem biológushallgatónak a Szegedi Tudományegyetemre” – mondta.
Árva Hédit a molekuláris biológia érdekli, ezen a tudományterületen pedig az SZTE és az
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának helye kiemelkedő.

Félszáz vetélkedővel a háta mögött háromszor is résztvevője volt az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenynek
Árva Hédi. Fotó: Bobkó Anna

Gyógyító biológus?
„Biológusként olyan témákkal szeretnék foglalkozni, amelyek kapcsolatban állnak a
gyógyítással – hangsúlyozta Árva Hédi. – Nemcsak az orvos gyógyít, hanem a háttérben
dolgozó, például gyógyszert vagy új terápiás eljárásokat kifejlesztő laboratóriumi kutató
is az emberekért munkálkodik.”
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XI. TALÁLKOZÓJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ ONLINE MÉDIAMONITORING
Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.20.
Eredeti link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedi_tudos_
akademia_ismet_nobel-_es_agy-dijas_kutatokkal_talalkozhatnak_a_
novendekek/2553849/
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SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA: ISMÉT NOBEL- ÉS AGY-DÍJAS
KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A NÖVENDÉKEK
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos
életpályát.
Ismét Nobel-, és Agy-díjas kutatókkal találkozhatnak szerdától a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nobel-díjasok
és tehetséges diákok tizenegyedik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben
kitüntetett Bert Sakmann, a program képzési igazgatója, valamint az Agy-díjas (Brain
Prize) Arthur Konnerth beszélget és tart előadást az élettudományok iránt érdeklődő
középiskolásoknak és egyetemistáknak. A találkozó keretében a diákok laboratóriumi
gyakorlatokon, előadásokon és szemináriumi foglalkozásokon is részt vesznek.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél az, hogy az országból és a határon túlról évente ötszáz
tehetséges fiatal érkezzen a Tisza-parti városba.
Bert Sakmann német fiziológus 1991-ben Erwin Neher-rel együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését vizsgáló felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért. A kutató 2015
óta képzési igazgatóként vesz részt a Szegedi Tudósakadémia munkájában. Buzsáki
György az Agy-díjat 2011-ben nyerte el két másik kollégájával, Freund Tamással és Somogyi Péterrel együtt a memória-folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói
munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést csütörtök este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.20.
Eredeti link: https://www.u-szeged.hu/tik/szte-tik-2018-marcius/szegeditudos-akademia
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SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA: ISMÉT NOBEL- ÉS AGY-DÍJAS
KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A NÖVENDÉKEK
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos
életpályát.
Ismét Nobel-, és Agy-díjas kutatókkal találkozhatnak szerdától a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nobel-díjasok
és tehetséges diákok tizenegyedik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben
kitüntetett Bert Sakmann, a program képzési igazgatója, valamint az Agy-díjas (Brain
Prize) Arthur Konnerth beszélget és tart előadást az élettudományok iránt érdeklődő
középiskolásoknak és egyetemistáknak. A találkozó keretében a diákok laboratóriumi
gyakorlatokon, előadásokon és szemináriumi foglalkozásokon is részt vesznek.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél az, hogy az országból és a határon túlról évente ötszáz
tehetséges fiatal érkezzen a Tisza-parti városba.
Bert Sakmann német fiziológus 1991-ben Erwin Neher-rel együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését vizsgáló felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért. A kutató 2015
óta képzési igazgatóként vesz részt a Szegedi Tudósakadémia munkájában. Buzsáki
György az Agy-díjat 2011-ben nyerte el két másik kollégájával, Freund Tamással és Somogyi Péterrel együtt a memória-folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói
munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést csütörtök este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.21.
Eredeti link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nobel-dijas_es_new_
york-i_professzor_a_radnotiban/2554135/
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NOBEL-DÍJAS ÉS NEW YORK-I PROFESSZOR A RADNÓTIBAN
Megkezdődött a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XI. találkozója tegnap Szegeden.
Kora délutántól laboratóriumi gyakorlatokat végeztek a fiatalok a hódmezővásárhelyi
Németh László Gimnázium, Általános Iskolában és a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban. Utóbbit megtekintette Buzsáki György, a New York Egyetem Idegtudományi Intézetének professzora is. Vele és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal a Szent-Györgyi hallgatók ma találkoznak a TIK-ben, ahol Buzsáki professzor
előadást is tart. Este a Szegedi Nemzeti Színházban gálaműsort rendeznek, és átadják
a 2018. évi Talentum-díjat is. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány
Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
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Felület: promenad.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.22.
Eredeti link: http://promenad.hu/2018/03/22/nobel-dijas-tudos-latogatott-anemeth-laszlo-gimnaziumba/
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NOBEL-DÍJAS TUDÓS LÁTOGATOTT A NÉMETH LÁSZLÓ
GIMNÁZIUMBA
Bert Sakmann Nobel-díja fiziológus és Buzsáki György világhíres agykutató is ellátogatott a Németh László Gimnáziumba ma délelőtt, ahol a Nobel-díjasok és
Tehetséges Diákok XI. Országos Találkozóján résztvevő középiskolások laboratóriumi gyakorlatát tekintették meg.
– Ki szeretne tudós lenni? – tette fel a kérdést Buzsáki György agykutató ma délelőtt
a Németh László Gimnázium Gyulai József laboratóriumában azoktól a diákoktól, akik
részt vettek a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XI. Találkozója vásárhelyi programjában. A gyerekek mind feltették a kezüket. – És miért nem focista? – tette fel a professzor
a következő kérdést, s az addig a gégével kapcsolatos kérdésekre értelmes és jó választ
adó egyik diák azonnal rávágta, hogy: mert ahhoz tehetség kell. És aztán szépen bele is
pirult, amikor végiggondolta a válasz logikus folytatását, hogy ezek szerint a tudóssághoz nincs szükség tehetségre.
Az ország különböző részeiről érkezett 10-11. osztályos diákok egyik csoportja szívet,
míg a másik tüdőt boncolt Csaláné Böngyik Edit és Szénásiné Földesi Zsuzsanna tanárnők irányításával.
Őket látogatta meg a német Bert Sakmann, aki 1991-ben vehette át fiziológiai és orvostudományi Nobel-díját Erwin Neherrel közösen az úgynevezett folt-feszültségzár
technika kifejlesztéséért, illetve Buzsáki György agykutató, Hegyi Péter, Varró András és
Rakonczai Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem professzorai társaságában.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósult meg, egyébként tegnap kezdődött Szegeden. A középiskolás tehetséggondozó tábor a rendezvény
idején két helyszínen zajlik, a szegedi Radnóti, illetve a vásárhelyi Németh László Gimnáziumban, ahová az ország minden részéről érkeztek diákok.
Bert Sakmann 2016-ban vállalta el a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatói teendőit.
– Miért vállalta ezt el? – kérdeztem a Nobel-díjas tudóst.
– Azért tettem, mert csodálom azt a lelkesedést, ami az itteni kollégákból árad és úgy
gondolom, ez jó modell lehet Kelet-Európa számára.
– Milyen érzés volt megkapni a Nobel-díjat?
– Természetesen nagyon örültem, hiszen ez nem csak a munkatársaim részéről egy
elismerés, hanem a vetélytársai részéről is az – mondta Bert Sakmann, akiről közismert,
hogy fiatal korában repülő- és hajómodelleket épített. Mint mondta, 16 éves (azaz középiskolás) korában foglalkozott utoljára ezzel.
– Jó dolog a tehetségek korai kiválasztása, de itt nem csak a tehetségekről van szól, mert
azok túlélnek mindent, hanem hogy a gyerekek ilyen fiatal korban tisztában legyenek
azzal, hogy ők kik. Ahhoz, hogy kiderítsük milyenek vagyunk, meg kell ismernünk, mások
milyenek – mondta Buzsáki György. A világhíres agykutató szerint, egy ilyen alkalommal
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kiderülhet a diákok számára, hogy már most kiemelkedőek valamiben, s ez motiválni
is fogja őket a jövőben, de persze az is világossá válhat számukra, hogy mások jobbak
náluk.
– Egy ilyen program jelentősége az, hogy a diákok olyan emberekkel jönnek össze rendezett körülmények között, akárcsak egy pár napra, akikkel máshogy nincs lehetőségük
– vázolta a program lényegét.
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Felület: szegedma.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.22.
Eredeti link: https://szegedma.hu/2018/03/haracska-lajos-szegedi-tudoskapta-az-idei-szent-gyorgyi-talentum-dijat
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HARACSKA LAJOS SZEGEDI TUDÓS KAPTA AZ IDEI SZENTGYÖRGYI TALENTUM DÍJAT
Haracska Lajos molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Biológiai Kutatóközpontjának (MTA SZBK) professzora kapta a karcinogenezis témakörében végzett kutatásaiért az idei Szent-Györgyi Talentum Díjat.
A szakembernek csütörtök este az Agy-díjas (Brain Prize) Buzsáki György, valamint Varró András professzor, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány elnöke
adta át az elismerést a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálán.
A Szent-Györgyi Talentum Díjat 2013-ban alapította a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány. Az elismerésre érdemes kutatót az alapítvány kuratóriuma az
adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas kutatókkal közösen választja ki.
A díjat az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért adják át. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki – a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka
jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.
Haracska Lajos 1991-ben szerzett biológus diplomát, majd 1998 PhD-fokozatot Szegeden. 1997-től hat éven át az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban dolgozott,
majd 2004-ben megalapította az MTA SZBK-ban a rákkutatással foglalkozó mutagenezis
és karcinogenezis kutatócsoportját.
Munkatársaival a DNS-hibákat kijavító mechanizmusokat vizsgálja, amelyek megakadályozzák, hogy az örökítőanyagban létrejövő változások maradandóan mutációkká alakuljanak. Elsőként azonosítottak az élesztőben egy ilyen folyamatért felelős fehérjét,
majd szintén elsőként találták meg ennek az emberi megfelelőjét.
Ezek az újonnan felfedezett fehérjék kitűnő célpontokként szolgálhatnak rákterápiás
gyógyszereknek, mivel a jelenleg forgalomban lévő kemoterápiás szerek egy része a
DNS károsításán és ezen keresztül a daganatsejtek osztódásának blokkolása révén fejtik ki hatását.
Haracska Lajos a díj átvétele után úgy fogalmazott, az Szegedi Orvosbiológiai Kutatások
Jövőjéért Alapítvány eddigi munkája sikertörténet, nemcsak a diákoknak segít abban,
hogy kutatóvá cseperedjenek, hanem a tudományos színvonalat is emeli a városban.
A professzor a jelenlévő diákoknak azt tanácsolta, minél előbb kapcsolódjanak be egy
laboratórium munkájába, hogy kipróbálhassák a kutatói létet.
(MTI)
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.22.
Eredeti link: https://www.u-szeged.hu/hirek-esemenyek-141016/
esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11445

PLENÁRIS ÜLÉS: NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
XI. TALÁLKOZÓJA
Helyszín:
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ - Szeged, Ady tér 10.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem közös programján megjelenteket köszönti: a Nobel-díjas Bert Sakmann, valamint
Varró András professzor (SZTE). Hegyi Péter professzor bemutatja a SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIÁT (SZTA), valamint annak középiskolai programja. Buzsáki György (Brain Prize 2011, a New York Egyetem Idegtudományi Intézetének professzora) előadásának
címe: A KOGNITÍV TEVÉKENYSÉG MOTORIKUS EREDETE. Előtte Buzsáki Györgyöt bemutatja a vele együtt dolgozó Berényi Antal (SZTE).
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Felület: aok.pte
Megjelenés dátuma: 2018.03.23.
Eredeti link: http://aok.pte.hu/hu/esemenyek/esemeny/5641

BERT SAKMANN NÉMET NOBEL-DÍJAS FIZIOLÓGUS ELŐADÁSA
Szentágothai János kutatóközpont (Pécs 7624, Ifjúság útja 20.)
2018. március 23, péntek 16:30
Kedves Kollégák!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. március 23-án péntek délután Bert Sakmann
német Nobel-díjas fiziológus Pécsre látogat. Prof. Sakmann 1991-ben kapott Nobel díjat
a patch clamp technika felfedezéséért. A felfedezést leíró 1981-es közleményt eddig
18968-an idézték, ezzel a Nobel-díjasok közül is az egyik legkiemelkedőbb teljesítményű
kutató. Jelenlegi kutatási területe neuroanatómia. Pécsi előadása mindenki számára
megtekinthető lesz.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük részvételi
szándékát a p.hegyi@tm-centre.org e-mail címen előzetesen jelezze.
Tisztelettel:
Hegyi Péter
igazgató
PTE ÁOK Transzlációs Medicina Központ
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Felület: mediaklikk.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.23.
Eredeti link: https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/03/23/kozelrol-bringasreggeli/

KÖZELRŐL: BRINGÁS REGGELI
A március 23-i adás tartalmából.
Tegnap ismét Szeged volt a tudomány fővárosa. 11. alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudós Akadémia a Nobel- díjasok és tehetséges diákok találkozóját. Az alapítvány
célja hogy már középiskolás korban megismertessék a diákokkal a kutatómunkát és,
hogy minél több nemzetközi hírű tudóst neveljenek ki. Ezúttal Buzsáki György világhírű,
New-Yorkban dolgozó agykutató és Bert Sakmann a Tudós Akadémia igazgatója tartott
előadást az ország 62 iskolájából érkezett 500 diáknak. A riporter Nagy Margit.
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Felület: bama.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.25.
Eredeti link: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/nobel-dijasfiziologus-erkezett-pecsre-1289753/
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NOBEL-DÍJAS FIZIOLÓGUS ÉRKEZETT PÉCSRE
Bert Sakmann német fiziológus látogatott Pécsre pénteken délután.
Sakmann 1991-ben kapott Nobel-díjat az elektrofiziológiában alkalmazott laboratóriumi patch clamp technika felfedezéséért.
A professzor látogatást tett a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába és kora délután előadását tartott a Szentágothai János Kutatóközpontban. A tudósakadémiát
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy
újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amely képes arra, hogy hazánkban tartsa a
legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő
rendszer már ötödik éve sikerrel működik Szegeden, a cél az, hogy az országból és a
határon túlról évente ötszáz tehetséges fiatal érkezzen a Tisza-parti városba.
A kezdeményezés részeként 2013-ban megalapították a Szent-Györgyi Talentum Díjat,
melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki – a díj
névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést pénteken este
gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2018.03.26.
Eredeti link: https://www.u-szeged.hu/sztehirek/2018-marcius/nobel-agydijas-tudossal?objectParentFolderId=25254
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NOBEL- ÉS AGY-DÍJAS TUDÓSSAL IS TALÁLKOZTAK A SZEGEDI
EGYETEMEN A KÖZÉPISKOLÁS TEHETSÉGEK
Az élményközpontú tudományos képzés jellemzi a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és az SZTE közös programját. A Nobel-díjasok és Tehetséges
Diákok XI. Találkozójának a Szegedi Tudományegyetem adott otthont 2018. március 2123. között. A Szent-Györgyi Talentum díjat idén Haracska Lajos, az SZBK kutatója kapta.
61 iskola 285 diákja és 66 tanára vett részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XI. Találkozóján. A 2018. március 21-23. közötti rendezvény-sorozatra hivatalos 10. osztályos
középiskolások számára a legnagyobb élményt a laboratóriumi gyakorlatok mellett az
jelentette, hogy találkozhattak a Nobel-díjas Bert Sakmann-nal, a program mögötti Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány képzési igazgatójával és az Agy-díjas
Buzsáki György is beavatást tartott a tudomány világába.
Mit kínál a Szegedi Tudós Akadémia?
– Kialakultak főbb elemei, beért a Szegedi Tudós Akadémia programja. A tavaszi rendezvény célja, hogy a 10. osztályos gimnazisták közül összegyűjtsük a legtehetségesebbeket. Arra törekszünk, hogy mielőbb kiderüljön: közülük kik azok, akik 11. és 12.
osztályos korukban bekapcsolódhatnak az e korosztály számára indított kétlépcsős
programba. Az őszi rendezvényünk a 12. osztályosok számára kínál lehetőségeket arra,
hogy a szegedi egyetemi laboratóriumokban bekukkantva elkezdhessék a kutatómunkát. Ezek közül a fiatalok közül kerülnek ki azok az egyetemisták, akik beköltözhetnek
a „Bartók művházként” ismert szegedi épületből kialakított kollégiumba. Tehát struktúrálódik az SZTA – fogalmazott kérdésünkre válaszolva dr. Hegyi Péter professzor, a
nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló tehetséggondozási forma ötletgazdája.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány titkáraként ő a motorja e civil
szervezet és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében fejlődő Szegedi Tudós
Akadémiának (SZTA).
Milyen típusú kísérletekre biztosít lehetőséget az SZTA? Erről szerezhettek élményközpontú benyomásokat a 2018. március 21-23. közötti programon résztvevő 10. osztályos
középiskolások. A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium laboratóriumaiban kísérletezhettek a diákok. Az SZTA
meghívására az ország minden csücskéből ide sereglő tehetségek például a vásárhelyi
laborban sertésszívet boncolhattak, megnézhették az üregrendszerét, míg a szegedi
középiskola műszereivel molekuláris biológiai gyakorlatot végezhettek.
– A technika legújabb elemeit is bevonjuk a diákokkal végzett munkába. Például a feltett
kérdésekre „okostelefonjuk” segítségével szavazhattak. Tehát az interaktív lehetőségek
teljes tárházát mozgósítjuk, hogy minél intenzívebb munka jellemezze a két és fél napos szegedi programot – magyarázta Hegyi Péter professzor. – Úgy tűnik, ez nagyon
vonzó a diákok számára.
Az SZTA őszi programjának hagyománya, hogy abba bekapcsolódhatnak a Szegedi
Tudományegyetem 2012-ben indított és sokoldalúsága miatt is népszerű Szent-Györgyi
Tanulmányi Verseny résztvevői. Igaz, kicsit más a két rendezvény célcsoportja. A SzentGyörgyi Tanulmányi Versenyre a 10-12. osztályos és biológiából, kémiából, fizikából,
valamint közismereti tárgyakból legfelkészültebb diákok érkeznek, míg az SZTA őszi
rendezvényére 12. osztályos, az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő fiatalok
kapnak meghívást.
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Nobel-díjas támogatás
A Szegedi Tudós Akadémia programjainak különlegességét az adja, hogy ahhoz szakmai támogatást nyújt a Nobel-díjas Bert Sakmann. A német fiziológua először 2012.
márciusában járt Szegeden. A Szent-Györgyi Albert Nobel-díja 75. évfordulója tiszteletére összeállított akkori programra összesen 9 Nobel-díjas kutató érkezett a Szegedi
Tudományegyetemre. Munkásságukat és kötődésüket Szent-Györgyi Alberthez akkor
az SZTE és az SZBK kutató mutatták be a Délmagyarországban és az SZTE Hírportálján is
közzétett cikk-sorozatban. Bert Sakmann eredményeit, elektrofiziológiai módszerének
jelentőségét Varró András, az SZTE farmakológus professzora ismertette.
Az SZTA őszi programjának hagyománya, hogy abba bekapcsolódhatnak a Szegedi
Tudományegyetem 2012-ben indított és sokoldalúsága miatt is népszerű Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny résztvevői. Igaz, kicsit más a két rendezvény célcsoportja. A
Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre a 10-12. osztályos és biológiából, kémiából, fizikából, valamint közismereti tárgyakból legfelkészültebb diákok érkeznek, míg az SZTA
őszi rendezvényére 12. osztályos, az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő fiatalok
kapnak meghívást.
„Bert Sakmann a sejtek egyedi ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a
folt-feszültségzár, a patch clamp méréstechnika kidolgozásáért 1991-ben Erwin Neher-rel együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat. 2008-tól a Max Planck Neurobiológiai Intézet nyugalmazott kutatócsoportjának vezetője. A kutató 2015 óta képzési
igazgatóként vesz részt a Szegedi Tudós Akadémia munkájában.”
– Ez a program azért fog működni, mert a tanítás iránt is elhivatott, lelkes tudósok mozgatják – méltatta az SZTA jelentőségét a Nobel-díjas kutató. Újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: – Olvastam a „hősükről”, Klebelsbergről. Úgy vélem, Hegyi Péterék
hasonló lelkesedéssel vannak megáldva az oktatást illetően, mint ő volt. Részemről a
közreműködés személyes kapcsolaton alapul: kedvelem Szegedet. Miért? Talán azért,
mert én Heidelbergben nőttem fel, ami szintén egy kisebb méretű egyetemi város, és e
két egyetemi központ atmoszférája nagyon hasonlít egymáshoz.
Jó benyomásokat gyűjtött szegedi és vásárhelyi középiskolai látogatásain a hazai oktatási rendszerről, a tanárok és diákok elhivatottságáról Bert Sakmann. A Szegedi Tudós
Akadémia képzési igazgatója az is feladata, hogy meghallgatja a programba bekapcsolódó diákok észrevételeit és panaszait, azokat továbbítja és segíteni próbál a megoldásban.
– Külföldi tudósokat bátorítok arra, hogy jöjjenek Szegedre néhány napra. Ez ugyanúgy
nem jelent nehézséget, mint az, hogy más tudósokkal beszélgessek, és bemutassam
nekik ezt a szép szegedi kezdeményezést, amely iránt a diákok is érdeklődnek – válaszolta újságírói kérdésre az SZTA képzési igazgatója, aki feladatának tekinti, hogy minél
rangosabb tudósokat hívjon el 3-5 napra szegedi előadó körútra.
Kérdezhették a Brain Prize birtokosát
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XI. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL-DÍJASOK ÉS
TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁLKOZÓJÁRA
2018. március 21-23. között 61 iskola 285 diákja és 66 tanára vett részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XI. Találkozóján, Szegeden. A magyarországi tudományos tehetséggondozás legjelentősebb rendezvényének vendégei ez alkalommal
Bert Sakmann Nobel-díjas fiziológus és Buzsáki György Brain Prize-zal kitüntetett
agykutató voltak.
A többnapnyi, tudományos képzés köré szerveződő eseményt a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány rendezi meg évente kétszer, azért, hogy a saját képzési
rendszerükkel minél több tudóst neveljenek ki az orvosi és a természettudományos
területeken. Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, és a tehetséges fiatalok gyakran elhagyják az országot. A Szegedi Tudós Akadémia iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló környezet
segítségével igyekszik a fiatal tehetségeket Szegedre vonzani, illetve a közülük kimagasló kutatói tehetségeket az országban tartani.
Az inspiráló környezet jelentős részét képezi, hogy a tudományos érdeklődésű fiatalok
személyesen is sikeres életpályákat ismerhessenek meg. Dr. Bert Sakmann orvostudományi Nobel-díjas fiziológus, az SZTA képzési igazgatója immár hetedik alkalommal
látogatott Szegedre, lehetőséget teremtve a fiatal tehetségeknek a személyes találkozásra, beszélgetésre. Buzsáki György, Brain Prize-zal kitüntetett magyar agykutató első
ízben vett részt a programon, március 22-i előadásán a kognitív tevékenység motorikus
eredetéről értekezett a hallgatóságnak.
2013 óta minden évben az SZTA tavaszi rendezvényén adják át a Szent-Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan, egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezésért ítélnek oda olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben a Nobel-díjas
kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. A díjat 2018-ban Haracska Lajos
molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának (MTA SZBK) professzora kapta a karcinogenezis témakörében végzett kutatásaiért.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
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Felület: vasarhely24
Megjelenés dátuma: 2018.03.27.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/iskolapad/xi-alkalommal-kerultsor-nobel-dijasok-es-tehetseges-diakok-talalkozojara
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XI. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES
DIÁKOK TALÁLKOZÓJÁRA
A magyarországi tudományos tehetséggondozás legjelentősebb rendezvényének
vendégei ez alkalommal Bert Sakmann Nobel-díjas fiziológus és Buzsáki György
Brain Prize-zal kitüntetett agykutató voltak.
Március 21-23. között 61 iskola 285 diákja és 66 tanára vett részt a Nobel-díjasok és
Tehetséges Diákok XI. Találkozóján, Szegeden. A többnapnyi, tudományos képzés köré
szerveződő eseményt a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány rendezi
meg évente kétszer, azért, hogy a saját képzési rendszerükkel minél több tudóst neveljenek ki az orvosi és a természettudományos területeken.
Hazánkban jelenleg kevesen választják a tudományos életpályát, és a tehetséges fiatalok gyakran elhagyják az országot. A Szegedi Tudós Akadémia iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozás, mentorok és inspiráló környezet segítségével
igyekszik a fiatal tehetségeket Szegedre vonzani, illetve a közülük kimagasló kutatói tehetségeket az országban tartani.
Az inspiráló környezet jelentős részét képezi, hogy a tudományos érdeklődésű fiatalok
személyesen is sikeres életpályákat ismerhessenek meg. Dr. Bert Sakmann orvostudományi Nobel-díjas fiziológus, az SZTA képzési igazgatója immár hetedik alkalommal
látogatott Szegedre, lehetőséget teremtve a fiatal tehetségeknek a személyes találkozásra, beszélgetésre.
Buzsáki György, Brain Prize-zal kitüntetett magyar agykutató első ízben vett részt a
programon, március 22-i előadásán a kognitív tevékenység motorikus eredetéről értekezett a hallgatóságnak.
2013 óta minden évben az SZTA tavaszi rendezvényén adják át a Szent-Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan, egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezésért ítélnek oda olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el.
A nyertes személyéről minden évben a Nobel-díjas kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. A díjat 2018-ban Haracska Lajos molekuláris biológus, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának (MTA SZBK) professzora
kapta a karcinogenezis témakörében végzett kutatásaiért.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szeg
edi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával
valósul meg.
(Forrás: Szegedi Tudós Akadémia, Vörös Dóra)
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2018.04.03.
Eredeti link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nem_magyarorszagrol_
mindenhonnan_el_kell_menni_-_buzsaki_gyorgy_szerint_a_tudomanyt_az_
emberisegnek_kell_csinalni/2555442/
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NEM MAGYARORSZÁGRÓL, MINDENHONNAN EL KELL MENNI
- BUZSÁKI GYÖRGY SZERINT A TUDOMÁNYT AZ EMBERISÉGNEK
KELL CSINÁLNI
Szeged - Buzsáki György agykutató volt az idei Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójának egyik díszvendége. A New Yorkban dolgozó professzorral tehetséggondozásról, a tudományos pálya perspektívájáról és arról beszélgettünk,
hogyan látja a hazánkban maradó kutatók esélyeit arra, hogy nemzetközi elismertségre tehessenek szert.
Az egyik legsikeresebb magyar tudósként mutatták be a Nobel-díjasok és Tehetséges
Diákok XI. Találkozóján Buzsáki Györgyöt. Az agykutató 1990 óta dolgozik külföldön,
jelenleg a New York Egyetem idegtudományi intézetének Biggs professzora. Hét évvel
ezelőtt Agy-díjat kapott két társával együtt a memóriafolyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért. A professzort a két héttel ezelőtti szegedi találkozón
kérdeztük arról, mi a véleménye a programról.
– Amit itt megvalósítottak, ahhoz hasonlót sehol a világon nem láttam még. A fiatalok
egyrészt esélyt kapnak, hogy családjuk anyagi hátterétől függetlenül is kibontakozhassanak, és azt is megláthatják, hogy bár talán a környezetükben kiugró tehetségnek számítanak, hasonló diákok vannak még rajtuk kívül is. Azt gondolom, ha valaki bekerül
egy társaságba, ahol magához hasonló fiatalokkal találkozik, akkor az úgy hat, mint egy
jó atlétára: hajt, hogy egy igazságos, de nagyon erős versenyben nyerhessen. És ha
közben olyan emberektől kaphat elismerést, akikre felnéz és tisztel, az hatalmas dolog.
A professzor hozzátette, külön örül, hogy ehhez a programhoz pénz is társul, és azt nem
intézmények osztják. – Ha például egyetemektől kérdeznék, hogy a rendelkezésre álló
összeget odaadjuk-e középiskolásoknak, akikből esetleg jó tudósok válhatnak, bár nem
biztos, hogy az ő intézményükben, esetleg azt mondhatnák, hogy ez nem az ő feladatuk
– magyarázta, miért hasznos az alapítványi háttér. – Persze ahhoz, hogy az én korosztályom ennek a programnak az eredményéből bármit is lásson, azért még el kell telnie
egy kis időnek. Akkor lesz majd igazán látványos, ha ezek a fiatalok munkába állhatnak.
Arra a kérdésre, érdemes-e a mai fiataloknak tudományos pályára lépniük, Buzsáki
György azt mondta, a tudomány olyan, mint a művészet: lutri. – Hogy milyen lesz a választott terület anyagi megbecsülése húsz-harminc év múlva, azt nem lehet megjósolni.
Az pedig, hogy kinek sikerül egy nagy felfedezéshez közel jutnia, jórészt a szerencsén is
múlik.
A külföldön dolgozó professzor szerint manapság már nem feltétlenül kell külföldre
menni, hogy boldogulni tudjon az ember. – Egyébként én azt vallom, hogy nem Magyarországról, hanem mindenhonnan el kell menni, hogy más kultúrát, gondolkodásmódot
ismerhessünk meg. Látni kell azt, hogy máshogyan is hozzá lehet állni a dolgokhoz.
Vannak nehézségek, amelyeket nem látunk, és vannak dolgok, amelyeket mi találunk ki
nehézségnek, miközben mások már megoldották.
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Arra a kérdésre, el tudja-e képzelni, hogy visszajöjjön Magyarországra, Buzsáki György
azt mondta, bármi elképzelhető. – A tudományon belül van hazaszeretet, de nincs otthon. Ezt nem a városunknak kell csinálni, nem is a hazánknak, hanem az emberiségnek.
Magyarországon egyébként nagyon jó iskolák vannak, és nagyon magas szintre lehet itt
jutni. Egy tudományos kutatás előrevitele viszont nem egy emberen múlik. Fel kell építeni egy csapatot, ehhez viszont hazánk kicsi. Nehéz ugyanis elérni, hogy a legkiválóbb
emberek jöjjenek ide, hiszen el kell fogadni, hogy vannak intézmények, ahol vitathatatlanul többet és gyorsabban lehet okulni. A perspektíva abban lehet, ha megnézzük,
mi az a néhány terület, ahol érdemes befektetni, mert már kialakult egy nemzetközi
elismertség. Ilyen például a matematika vagy az idegtudomány. Mindent azonban nem
lehet csinálni egy ilyen kis országban.
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Felület: baon.hu
Megjelenés dátuma: 2018.04.09.
Eredeti link: https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kalocsai-diakok-isreszt-vettek-a-tudomanyos-konferencian-1269843/
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KALOCSAI DIÁKOK IS RÉSZT VETTEK A TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁN
Még 2013-ban azzal a céllal hirdették meg a tehetségeket támogató Szent-Györgyi
Diák ösztöndíjat, hogy a fiatal tudóselmék ne hagyják el az országot. Ennek szellemében szerveztek március végén egy háromnapos konferenciát Szegeden, ahova
a kalocsai diákok is meghívást kaptak.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és annak Nobel-díjas képzési
igazgatója, Bert Sakmann német fiziológus azzal a céllal hirdették meg 2013-ban a tehetségek tanulmányait támogató Szent-Györgyi Diák ösztöndíjat, hogy a fiatal tudóselmék a könnyebb boldogulás reményében ne hagyják el az országot. Ennek szellemében
szerveztek március végén egy háromnapos tudományos konferenciát, amire kalocsai
középiskolások is meghívót kaptak.
– Felhívást kaptunk a szegedi tudósakadémiától, be kellett regisztrálnunk, legfeljebb
három diákot, akiknek személyéről a tanárok döntöttek – summázta a meghívás előzményeit a Kalocsai Szent István Gimnázium tehetséges diákjait kísérő Hajduné Dienes
Szilvia. A kémia-földrajz szakos tanár vázolta: a programot szervező alapítvány lényegében új iskolatípust hozott létre azzal, hogy a legjobb elmék tanulmányait és életútját
akár 36 éves korig egyengetik.
– Nagyon érdekes előadásokon vehettek részt, testközelbe hozták nekik a kutatási témákat – mondta a pedagógus a Nobel-díjasok és tehetséges diákok szegedi találkozója
után. Kiemelte: programjaik között szerepelt kerekasztal-beszélgetés, amit egy, a témában jártas, ALS betegséget kutató egyetemista moderált. Laboratóriumi gyakorlat
keretében baktériumtranszformációs kísérletben vettek részt, valamint meghallgatták
a New York-i Egyetem Idegtudományi Intézetének professzora, dr. Buzsáki György neurológus előadását.
A szegedi programon Matos Sára, Pirisi Gréta és Jakab Benjámin Szilveszter vett részt.
Mindhárman orvosi pályára készülnek.
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Felület: bmrg.hu
Megjelenés dátuma: 2018.04.12.
Eredeti link: https://www.bmrg.hu/node/9727
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SZENT-GYÖRGYI PROGRAM SZEGEDEN
A tavaszi szünet előtti szerdán reggel indultunk Vecseri Gabriella tanárnővel Szegedre,
ahol minden évben megrendezésre kerül a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója. A Szegedi Tudós Akadémia jóvoltából immáron XI. alkalommal érkeztek ide az
ország minden részéből diákok - legtöbbjük már biológiával kapcsolatos céljaik tudatában. Az első napon egy laboratóriumi gyakorlaton vettünk részt a Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban, ahol modern eszközökkel ismerkedhettünk meg, amelyeket ki is próbálhattunk; kromatográfián és a gélelektroforézis kísérleten dolgoztunk.
Később a Szent-Györgyi program orvostan hallgatóival beszélgettünk a sejten belüli
folyamatokról. Elmesélték, hogy szabad idejükben a Coli bacikkal és antibiotikumokkal
kísérleteznek, és szabadon kutathatnak a választott területen.
Másnap előadást hallgathattuk meg az emberi agy működéséről és az idegrendszerről.
A sok újdonság mellett örömmel tapasztaltuk, hogy néhány témában (pl. sejtbiológia) a
többiekhez képest jobban képben voltunk – hála a BMRG-s oktatásnak. Végezetül még
említésre érdemes a második nap fővendégének, az Amerikában élő neves agykutató
Buzsáky Györgynek mozgalmas és mindenki figyelmét lekötő előadása a kognitív tevékenység motorikus eredete címmel.
A három nap alatt végig jelen volt Bert Sakmann német sejtfiziológus, aki 1991-ben
nyerte el a Nobel díjat orvostudományi munkásságáért. Minden diák lehetőséget kapott, hogy az adott téma nagymestereivel beszélgethessen, így – mire hazaindultunk
– már nem maradt megválaszolatlan kérdés senkiben sem.
Ajánljuk e lehetőséget a BMRG-s diákok figyelmébe, hisz rengeteg új élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Csapodi Anna, Kádár Réka, Viczián Anna
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Felület: youtube.com
Megjelenés dátuma: 2018.04.17.
Eredeti link: https://www.youtube.com/watch?v=iqdfJurEDXo

HARACSKA LAJOS, AZ SZTA 2018. ÉVI TALENTUM-DÍJASA
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XI. TALÁLKOZÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
ELEKTRONIKUS MÉDIAMONITORING
Felület: M5
Megjelenés dátuma: 2018.03.22.

Felület: Kossuth Rádió
Megjelenés dátuma: 2018.03.23.
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XI. TALÁLKOZÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
NYOMTATOTT MÉDIA MONITORING
Felület: Békés Megyei Hírlap
Megjelenés dátuma: 2018.03.20.
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2018.03.24.
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Felület: Dunántúli Napló
Megjelenés dátuma: 2018.03.24.
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2018.04.03.
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Felület: Petőfi Népe
Megjelenés dátuma: 2018.04.09.
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Felület: Dunántúli Napló
Megjelenés dátuma: 2018.04.09.
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
XII. TALÁLKOZÓJA
2018. december 5–7.

MÉDIAMEGJELENÉSEK
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A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XII. TALÁLKOZÓJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ ONLINE MÉDIAMONITORING
Felület: magyaridok.hu
Megjelenés dátuma: 2018.12.01.
Eredeti link: https://magyaridok.hu/belfold/ismet-nobel-dijas-kutatovaltalalkozhatnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekei-3724709/
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain.
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh
László Gimnázium és általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben
komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok
és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a
pedagógusok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával
és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
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Felület: szegedi-hirhatar.hu
Megjelenés dátuma: 2018.12.01.
Eredeti link: http://szegedi-hirhatar.hu/hirek/nobel-dijas-kutatovaltalalkozhatnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekei
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.

396

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XII. találkozója

Felület: origo.hu
Megjelenés dátuma: 2018.12.01.
Eredeti link: http://www.origo.hu/tudomany/20181201-ujszeruprogrammal-segitik-a-diakok-tudoskepzeset.html

397

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XII. találkozója

NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI DIÁKOK
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
Meglátogatják a mentorok laboratóriumát is.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig
a tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik. A
tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
Végigvezetik őket a tudóssá válás lépcsőfokain
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra,
hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára.
A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Kutatómunkát is végeznek
Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai. A program képzési igazgatója
2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus.
A kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓ LÁTOGAT A TISZA-PARTI VÁROSBA
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
Fotó: Archív
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
Fotó: Illusztráció
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
(MTI)
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadást, pénteken pedig
a tehetséggondozó programban részt vevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik. A
tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával. A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége,
hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain.
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh
László Gimnázium és általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben
komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok
és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a
pedagógusok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával
és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból felvételi eljárás útján kerülnek ki a program ösztöndíjasai,
jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem negyven
Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy a Szegedi
Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
(forrás: MTI)
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS KUTATÓVAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ismét Nobel-díjas kutatóval, a svájci Kurt Wüthrich (képünkön) kémikussal, biofizikussal találkozhatnak csütörtöktől a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban – jelentették be a szervezők.
A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a
tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.
A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban
résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és
általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi
munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is
végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem
negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.
A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A
kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan
2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.
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XII. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL – DÍJASOK ÉS
TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁLKOZÓJÁRA
Kurt Wüthrich Nobel-díjas svájci kémikus, biofizikus látogatott el Szegedre a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok tizenkettedik alkalommal megrendezett találkozója alkalmából.
A december 5-7. közötti tudományos programsorozaton 72 középiskola 350 diákja vehetett részt egy lépéssel közelebb kerülve a sikeres tudományos életpályához. A
Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója elnevezésűtöbbnapnyi, tudományos
képzés köré szerveződő eseményt évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont.
A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi
életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges fiatalok érdeklődését. A találkozó vendége ez alkalommal Kurt Wüthrich svájci
kémikus, biofizikus volt. Wüthrich 2002-ben kapta Nobel-díját biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR spektroszkópiai
módszerek kidolgozásáért.
Előadását is ebben a témában tartotta diákokból álló hallgatóságának „With NMR of
Biological Macromolecules to a Nobel Prize”címmel. A fiataloknak nem csak az előadást
volt lehetőségük meghallgatni, a személyes találkozásra, beszélgetésre is alkalmuk nyílt
a neves tudóssal.
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia,iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai-és nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendékek
számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát.A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások
Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
Forrás: Szegedi Tudós Akadémia
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NOBEL-DÍJAS ÉLETPÁLYAMODELL A SZEGEDI FIATALOKNAK
XII. alkalommal került sor a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozójára,
ahol Kurt Wüthrich Nobel-díjas svájci kémikus, biofizikus volt a vendég.
A december 5-7. közötti tudományos programsorozaton 72 középiskola 350 diákja vehetett részt egy lépéssel közelebb kerülve a sikeres tudományos életpályához.
A Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója elnevezésű többnapnyi, tudományos
képzés köré szerveződő eseményt évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet
megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges fiatalok érdeklődését.
A találkozó vendége ez alkalommal Kurt Wüthrich svájci kémikus, biofizikus volt. Wüthrich
2002-ben kapta Nobel-díját biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb
szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért.
Előadását is ebben a témában tartotta diákokból álló hallgatóságának „With NMR of
Biological Macromolecules to a Nobel Prize” címmel. A fiataloknak nem csak az előadást
volt lehetőségük meghallgatni, a személyes találkozásra, beszélgetésre is alkalmuk nyílt
a neves tudóssal.
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia, iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai- és nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a
tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendékek számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
(Forrás: Szegedi Tudós Akadémia)
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NOBEL-DÍJAS ÉLETPÁLYAMODELL A SZEGEDI FIATALOKNAK
Kurt Wüthrich Nobel-díjas svájci kémikus, biofizikus látogatott el Szegedre a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok tizenkettedik alkalommal megrendezett találkozója alkalmából. A 2018. december 5-7. közötti tudományos programsorozaton 72 középiskola 350
diákja vehetett részt egy lépéssel közelebb kerülve a sikeres tudományos életpályához.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója elnevezésű többnapos, tudományos
képzés köré szerveződő eseményt évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet
megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges fiatalok érdeklődését.
A találkozó vendége ez alkalommal Kurt Wüthrich svájci kémikus, biofizikus volt. Wüthrich
2002-ben kapta Nobel-díját biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb
szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért. A
fiataloknak nem csak az előadását volt lehetőségük meghallgatni, hiszen személyes
találkozásra, beszélgetésre is alkalmuk nyílt a neves tudóssal. Mindemellett a diákok
részt vehettek az Alapítvány által létrehozott Szegedi Tudós Akadémia Szent-Györgyi
Hallgatóinak és Szent-Györgyi Mentorainak előadásain is.
Idén első alkalommal került átadásra a „Kiváló Hallgató Díj”, melyet a jövőben a legeredményesebb szakmai munkát végző Szent-Györgyi Hallgatónak ítél oda az Alapítvány vezetősége minden évben. 2018-ban Nógrádi Bernát negyedéves orvostanhallgató nyerte
el a díjat.
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NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XII. TALÁLKOZÓJA
A Szegedi Tudós Akadémia minden évben kétszer rendezi meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját: az év elején IX., illetve X.-es diákok, valamint az év végén
XI. és XII.-es tanulók számára.
József Éva tanárnő vezetésével iskolánk XII.-es diákjai (Ács Eszter-XII.E, Dósa Eszter-XII.A,
Pávai-Marossy Zsófia-XII.E) is részt vettek a 2018. december 5 -7. között megrendezett
konferencián, ezzel képviselve az egyetlen határon túli iskolát.
Az 5.-én éjjel Szegedre érkező csoportunk kevés alvással, de annál több buzgalommal
és kíváncsisággal vetette bele magát a következő két nap eseményeibe.
December 6.-án, miután a részt vevő diákokat két nagyobb csoportra osztották, a mi
csapatunk megismerkedett a Szent-Györgyi hallgatókkal, akik meséltek a programról,
mely biztosítja a Szegedi Tudományegyetemen levő különleges ösztöndíjukat és fedezi
az általunk folytatott kutatásokat. (további információk itt: http://www.med.u-szeged.
hu/hirek-esemenyek/2018-julius/legyel-te-is-szent?objectParentFolderId=24452). Később a programban részt vevő és aktívan kutató első éves ÁOK (Általános Orvosi Kar)
diákjai vezettek be minket az általuk kutatott témák rejtelmeibe: új gyógyszerbeviteli műveletekről, az ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) nemrég felfedezett lehetséges
okairól, az antibiotikum rezisztenciáról és más érdekes kutatásokról értesülhettünk.
Pár óra szabadidő után a Szent-Györgyi mentorok előadásait hallgathattuk meg hat különböző, de mindenképp érdekes témakörön belül (pl.: a kísérletes sebészet, a biológiai
gátrendszerek fontossága, vagy egy mutáns egértörzs génterápiában és rákkutatásban
való alkalmazása).
Egy rövid kávészünet és pár ismerős arc felfedezése után következett az utolsó, legizgalmasabb előadássorozata az estének. Miután bemutatták a Szegedi Tudós Akadémiát, a Szent-Györgyi hallgatók programját és díjazták 2018 legkiválóbbnak titulált diákját,
elérkezett a pillanat Kurt Würthrich, a Nobel-díjas meghívott előadására.
A 2002-ben, az NMR (mágneses magrezonancia) biológiai makromolekulákon való alkalmazásán folytatott kutatásaiért kémiai Nobel-díjjal értékelt tudós humorosan és
könnyeden adta elő életének és díjának történetét. Megismerhettük kutatásának első
lépéseit, hátterét, kötelékét a sporthoz és nehézségeit is, de ugyanúgy megpillanthattuk
a benne élő tudásvágyat. A számára feltett kérdésekből azt is megtudtk, hogy a kutatás
számára sosem jelentett terhet és kíváncsisága, motiváltsága segítségével a legnehezebb periódusokon is átlendülhetett és tovább dolgozhatott. Kedvessége és szerénysége engem őszintén meglepett, hiszen valahogy sosem így képzeltem el egy híres és
elismert tudóst. A róla szóló beszámolót egy tőle elhangzott mondattal zárnám, amely
bemutatja Kurt Würthrich igaz lényét: „I was never working for a Nobel prize... I was just
looking if I can get anything out of my hemoglobin to run faster.” („Sosem a Nobel-díjért
dolgoztam, csak meg akartam nézni, hogy kinyerhetek-e bármit is a hemoglobinomból,
hogy gyorsabban futhassak.”).
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Az egész nap tartó, csupán angol nyelven folyó előadássorozatot egy gálaműsor zárta,
majd egy gálavacsorán vehettünk részt, ahol régi ismerősök találkoztak és új barátságok kötődtek.
December 7.-én délelőtt, a programok lezárása képpen a résztvevő diákok és tanárok
meglátogattak egy, általuk már korábban kiválasztott labort, melynek kutatói részt vesznek a Szent-Györgyi hallgatók programjában. A mi csapatunk az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján végzett „Sejttenyészet és flow cytometria” témakörében
való kutatásba nyert betekintést.
A konferencia helyszínét felejthetetlen élményekkel, tapasztatlattal és új tudással hagytuk el. Mindez pedig nem csupán egy két napos „kirándulás” marad számunkra, hanem
egy felbecsülhetetlen értékű emlék, amely ösztönöz a jövőnk jobbá tételére.
Pávai-Marossy Zsófia-Réka, XII.E
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SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA: ISMÉT NOBEL-DÍJAS TUDÓS ÉRKEZIK A
VÁROSBA
A kutatók a háromnapos program során személyesen is találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és feleségével, Eva-Maria Neher biokémikussal, az XLAB Kísérleti Laboratórium alapítójával és igazgatójával találkozhatnak a
nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós
Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban vasárnaptól – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett kutató az agyi jelekről, felesége pedig a természettudományos oktatásról tart plenáris előadást. A kutatók a háromnapos program során
személyesen is találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Erwin Neher 1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat Bert Sakmann-nal együtt a
sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch
clamp) méréstechnika kidolgozásáért. Felesége a göttingeni XLAB létrehozója, ahol aktív kísérleti munka során mélyítik el a középiskolás diákok természettudományos ismereteit.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már hatodik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz már az ország 123 gimnáziuma csatlakozott már
több mint ezer diákkal. A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen
képzési központokat alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.
Az SZTA 2013-ban létrehozta a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egy-két
évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett
feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj névadójához, Szent-Györgyi
Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a
Tisza-parti városban végezte. Az elismerést hétfőn este gálaműsoron adják át a Szegedi
Nemzeti Színházban.
MTI
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Felület: promenad.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.19.
Eredeti link: https://www.promenad.hu/2019/02/19/ismet-nemzetkozi-hirukutatokkal-talalkozhatnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekei/
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ISMÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és feleségével, Eva-Maria Neher biokémikussal, az XLAB Kísérleti Laboratórium alapítójával és igazgatójával találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program,
a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban vasárnaptól
– tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett kutató az agyi jelekről, felesége pedig a természettudományos oktatásról tart plenáris előadást. A kutatók a háromnapos program során
személyesen is találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Erwin Neher 1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat Bert Sakmann-nal együtt a
sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch
clamp) méréstechnika kidolgozásáért. Felesége a göttingeni XLAB létrehozója, ahol aktív kísérleti munka során mélyítik el a középiskolás diákok természettudományos ismereteit.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már hatodik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz már az ország 123 gimnáziuma csatlakozott már
több mint ezer diákkal. A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen
képzési központokat alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.
Az SZTA 2013-ban létrehozta a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egy-két
évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett
feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki – a díj névadójához, Szent-Györgyi
Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a
Tisza-parti városban végezte. Az elismerést hétfőn este gálaműsoron adják át a Szegedi
Nemzeti Színházban.
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Felület: medicalonline.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.19.
Eredeti link: http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/ismet_nobel_dijas_tudos_
erkezik_szegedre
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS TUDÓS ÉRKEZIK SZEGEDRE
Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és feleségével, Eva-Maria Neher biokémikussal, az XLAB Kísérleti Laboratórium alapítójával és igazgatójával találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program,
a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban vasárnaptól
– tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett kutató az agyi jelekről, felesége pedig a természettudományos oktatásról tart plenáris előadást. A kutatók a háromnapos program során
személyesen is találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és
egyetemistákkal.
Erwin Neher 1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat Bert Sakmann-nal együtt a
sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch
clamp) méréstechnika kidolgozásáért. Felesége a göttingeni XLAB létrehozója, ahol aktív kísérleti munka során mélyítik el a középiskolás diákok természettudományos ismereteit.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, mely képes arra, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már hatodik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz már az ország 123 gimnáziuma csatlakozott már
több mint ezer diákkal. A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen
képzési központokat alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.
Az SZTA 2013-ban létrehozta a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egy-két
évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett
feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki – a díj névadójához, Szent-Györgyi
Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a
Tisza-parti városban végezte. Az elismerést hétfőn este gálaműsoron adják át a Szegedi
Nemzeti Színházban.
(forrás: MTI)
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.21.
Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/27399/ismet-nobel-dijas-vendege-lesz-avarosnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekeihez-jon-erwin-neher
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS VENDÉGE LESZ A VÁROSNAK: A SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIA NÖVENDÉKEIHEZ JÖN ERWIN NEHER
A nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi
Tudós Akadémia növendékei találkozhatnak vasárnaptól Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és biokémikus feleségével. A két neves tudós 2015-ben már
járt Szegeden.
Az SZTA 2013-ban rehozta létre a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egykét évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Az
elismerést hétfőn este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett kutató az agyi jelekről, felesége pedig a természettudományos oktatásról tart plenáris előadást.
A kutatók a háromnapos program során személyesen is találkoznak az élettudományok
iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Erwin Neher 1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat Bert Sakmann-nal együtt a
sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár méréstechnika kidolgozásáért.
Felesége, Eva-Maria Neher biokémikus a göttingeni XLAB létrehozója, ahol aktív kísérleti
munka során mélyítik el a középiskolás diákok természettudományos ismereteit.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amely képes arra,
hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már hatodik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz mára az ország 123 gimnáziuma csatlakozott
több mint ezer diákkal.
A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat
alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.
Nyitóképünkön Erwin Neher és felesége, Eva Neher 2015. június 12-én Szegeden, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium természettudományos szaklaboratóriumában (Fotó:
Kelemen Zoltán Gergely / MTI)
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Felület: vasarhelyihirek.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.25.
Eredeti link: http://www.vasarhelyihirek.hu/nobel-dijas_vendeg_a_vasarhelyi_
gimnaziumban
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NOBEL-DÍJAS VENDÉG A VÁSÁRHELYI GIMNÁZIUMBAN
A Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII. Találkozója részeként február 25-én a
vásárhely Németh László Gimnázium és Általános Iskola Gyulai József Természettudományos Műhelyében fogadtak tehetséges diákokat.
Hétfőn délelőtt a Nobel-díjas díszvendég Dr. Erwin Neher a Németh László Gimnáziumba látogatott és a laborgyakorlatot megtekintette.
2015 decemberében született meg az elhatározás, hogy Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus lesz a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) képzési igazgatója, a nemzetközileg
is egyedülálló oktatási programot a kormányt több mint 2 milliárd forinttal támogatja.
Ebből az összegből 2016-tól évente 250 millió forint jut a tehetséggondozó program
működésére és állami támogatással fejlesztik a szegedi Radnóti-, valamint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot.
Mint ismeretes, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre az SZTA-t, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a
hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végig kísérő programot, melynek célja, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat
minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már hetedik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz mára az ország 123 gimnáziuma csatlakozott
több mint ezer diákkal.
A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokban
a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.
Ezek egyik állandó helye Vásárhelyen (a Bethlen Gábor Református Gimnázium mellett)
az Európai Unió által 100 százalékban támogatott beruházás keretében a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában kialakított korszerű laboratórium. Az infrastrukturális fejlesztés mellett szakmai továbbképzést, tehetséggondozást és műhelykonferenciák szervezését biztosítja a projekt.
A 325 millió forintból megvalósult természettudományos műhely névadója a hódmezővásárhelyi születésű Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, egyetemi tanár, Hódmezővásárhely díszpolgára.
Február 25-én délelőtt a laborban folyó munkába kapcsolódott be Erwin Neher, aki
1991-ben Bert Sakmann-nal együtt elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek
ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp)
méréstechnika kidolgozásáért.
Erwin Neher és felesége, Eva Neher egyébként 2015. júniusában már járt Szegeden, a
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium természettudományos szaklaboratóriumában. Ezúttal a Nobel-díjas tudós Hódmezővásárhelyen tekintette meg 44 diák biológiai kísérleteit.
VH
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.25.
Eredeti link: http://www.csalad.hu/2018/01/19/kollegiumot-alakit-ki-a-szegeditudos-akademia
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A NOBEL-DÍJAS TUDÓS SZERINT HASZNOS, HOGY A DIÁKOK SAJÁT KEZŰLEG
TAPASZTALHATJÁK MEG, AMIRŐL TANULNAK
Tímár Kriszta
Nobel-díjas tudóssal beszélgethettek a radnótis diákok: a Szegedi Tudós Akadémia 120 tehetséges résztvevőjének tegnapi laborgyakorlatán Erwin Neher is részt
vett, aki humorral próbálta oldani a hangulatot.
65 középiskola 254 diákja vesz részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII. Találkozóján, amelynek programjai tegnap kezdődtek. A fiatalok délelőtt a hódmezővásárhelyi
Németh László gimnáziumban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban
vettek részt laboratóriumi gyakorlaton, amelyre ellátogatott Erwin Neher német biofizikus is, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott.
A Radnótiban két húszfős csoportnak tartottak tanórát. Az egyikben egy veszprémi pedagógussal, Szalainé Tóth Tündével különféle szövetmetszeteket vizsgáltak, a másikban
pedig egy pécsi tanár, Nyisztor Zsolt kísérletezett a fiatalokkal, amelynek során keményítőből glükóz lett.
– Az OKTV-n mindig van metszetfelismerős feladat, tehát felfoghatjuk úgy is, hogy most
a döntőre gyakorolunk – vezette fel óráját Szalainé Tóth Tünde. Macska-, kutya-, nyúl-,
disznó-, egér-, patkány- és emberi szövetet is hozott, amelyeket egyesével vizsgáltak
meg. Eközben pedig olyan érdekes adatokkal bombázta a diákokat, mint hogy az emberi érhálózat 100 ezer kilométer hosszú, de még a férfiak heréiben is egy kilométernyi
csatornácska fut végig. A nők petefészkében pedig magzatkorban közel 400 ezer tüsző
található, benne éretlen petesejtekkel.
– Ha valamiről nem tudjátok, mit láttok, kérdezzetek nyugodtan. Ha nem tudom, azt
fogom válaszolni, hogy szakadásos műtermék. Ez mindenre jó válasz – adott praktikus
tanácsot a jövőre nézve a tanárnő.
A labor másik felében a diákok burgonyából keményítőt vontak ki főzéssel, majd abból
amiláz segítségével glükózt készítettek. Mindeközben pedig megtanulták használni a pipettát is. A kísérlet befejező részében érkezett meg Erwin Neher, aki rögtön érdeklődni
kezdett, majd feltette a kérdést, hogyan ellenőrzik a végeredményt. Viccelődve azt javasolta, kóstolják meg a kapott anyagot, de természetesen egy laboratóriumban ilyenről
szó sem lehetett, így maradt a színváltozásos kontroll.
– Először nem is vettem észre, hogy megérkezett – mesélte Manninger Anna, akit a Nobel-díjas kutató megkérdezett a kísérletről. – Hirtelen jött, hogy hozzám szólt, az angol
szakkifejezésekkel bajban is voltam, de örültem, hogy beszélhettem vele – mondta a
fővárosból érkezett diáklány. – Neki ezek biztosan nagyon egyszerű dolgok, de aranyos
volt, mert érdeklődött.
Rövid látogatása után Erwin Neher lapunk kérdésére úgy fogalmazott, fontosnak tartja, hogy a diákok valóban saját kezűleg tapasztalhassák meg azokat, amikről tanulnak,
legyenek azok szövetek vagy kísérletek. – Teljesen más hatást érhetünk el így, mint ha
csak a számítógépen olvasnak információkat.
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– Hogy hívták a bonyolult nevű várost? – fordult Bán Sándorhoz, a Radnóti-gimnázium
biológiatanárához. Hódmezővásárhely kiejtésével ezután sem próbálkozott, de elárulta, ott a diákok reggel szemet boncoltak.
– Minden kísérlet kapcsolódik a délutáni előadásomhoz, amely arról szól majd, hogy
miként működnek az idegi impulzusok, hogyan fordulhat elő, hogy az egyforma jelek
különböző jelentésűvé válnak – árulta el a tudós.
A délutáni díszelőadás után este a Szegedi Nemzeti Színházi gálán adták át a 2019. évi
Talentum-díjat Horváth Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatójának a Nature Communications 2018.
január 15-i számában megjelent közleményéért, amelyben kollégáival együtt az intelligens, képalapú egysejtes izolálás technikáját írták le.
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Felület: promenad.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.25.
Eredeti link: https://www.promenad.hu/2019/02/25/nobel-dijas-tudost-lattakvendegul-a-nemeth-laszlo-gimnaziumban/
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NOBEL-DÍJAS TUDÓST LÁTTAK VENDÉGÜL A NÉMETH LÁSZLÓ
GIMNÁZIUMBAN
A hódmezővásárhelyi országos laboratóriumi központba, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola Gyulai József Természettudományos Műhelyébe látogatott ma délelőtt Dr. Erwin Neher német biofizikus.
Erwin Neher 1991-ben Bert Sakmann-nal együtt elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
Hegyi Péter, a Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója elmondta, nagyon fontos,
hogy egyre több fiatal ismerje meg a tudomány szépségét. Ezért mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a környéken minél több diák részese lehessen egy-egy tudománnyal kapcsolatos élménynek a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok program átal.
– Mint tudjuk, a motiváció rendkívül fontos, legyen szó a tudomány bármely ágáról. Így
aztán a Szegedi Tudós Akadémia úgy gondolja, hogy ha olyan neves előadókat, tudósokat hív meg, akik példaértékkel bírnak a fiatalok számára, az érdeklődés maga a tudomány és a kutatások iránt sokkal erősebbé válik majd bennük. És ezáltal megmutatjuk
nekik azt is, hogy semmi sem lehetetlen és bárki számára bármi elérhetővé válthat. Ennek kapcsán aztán a 2012 óta futó programsorozat keretében évente kétszer, tavasszal
és ősszel igyekszünk Nobel-díjas tudósokat vendégül látni és testközelbe hozni őket a
középiskolásokkal. Míg a tavaszi az első és másodéves középiskolásokat, az őszi rendezvények már inkább a végzősöket érinti – fejtette ki Hegyi Péter.
Tizenkét országból 123 középiskola, avagy már több, mint ezer gimnazista része a programnak és ez a szám folyamatosan csak bővül. A tizenkét területi központban laboratóriumok működnek.
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Felület: ma.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.25.
Eredeti link: http://www.ma.hu/tudomany/326575/Horvath_Peter_kapta_az_idei_
SzentGyorgyi_Talentum_Dijat
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HORVÁTH PÉTER KAPTA AZ IDEI SZENT-GYÖRGYI TALENTUM DÍJAT
Horváth Péter bioinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK) Biokémiai Intézetének igazgatója kapta az idei
Szent-Györgyi Talentum Díjat.
Az elismerést hétfő este Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus és Varró András professzor, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány elnöke adta át a szakembernek a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálán.
A Szent-Györgyi Talentum Díjat 2013-ban alapította a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány. Az elismerésre érdemes kutatót az alapítvány kuratóriuma az
adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas kutatókkal közösen választja ki.
A díjat az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért adják át. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka
jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.
A díj kuratóriuma az elismertét Horváth Péternek a Nature Communicationsben tavaly
megjelent közleményéért ítélte oda, melyben kollégáival együtt az intelligens kép-alapú egysejtes izolálás technikáját írták le. Horváth Péter más szegedi kutatókkal az egysejt-analízis terén világviszonylatban úttörőnek számító megoldást dolgozott ki, amely a
nagy teljesítményű mikroszkópia és a molekuláris analízis előnyeit egyesíti. Az új eljárás
minden eddiginél pontosabban képes azon egyedi sejtek kiválasztására, melyek meghatározóak a vizsgált szövet egészének viselkedése szempontjából. Ezeket a sejteket
sértetlenül, a környező sejtek számottevő károsítása nélkül emelik ki a mintából, és
molekuláris analízissel elemzik.
Horváth Péter a díj átvételét követően azt mondta, a cikkben bemutatott tudományos
eredmény igazán közel áll a szívéhez, hiszen igazi szegedi munka, amely az MTA SZBK és
a Szegedi Tudományegyetem öt-hat kutatócsoportjának együttműködésével született
meg.
Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban szerzett programtervező matematikus diplomát, majd 2007-ben az INRIA-n (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) műholdkép-feldolgozásból doktorált. 2007-től 2013-ig az
ETH-Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule) oktató és kutató munkatársaként
dolgozott Svájcban. 2013 óta az MTA SZBK BIOMAG (Biological Image Analysis and Machine Learning Group) kutatócsoportjának vezetője, emellett egy kisebb labort is irányít
Helsinkiben a FIMM-ben (Finnish Institute for Molecular Medicine), ahol a személyre
szabott, precíziós rákgyógyászat lehetőségeit kutatja.
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Újság: vasarhely24.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.25.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/esemeny/nobel-dijas-tudos-jarta-nemeth-laszloban-a-tehetseges-diakok-talalkozojan
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NOBEL-DÍJAS TUDÓS JÁRT A NÉMETH LÁSZLÓBAN A TEHETSÉGES DIÁKOK
TALÁLKOZÓJÁN
Szerző: Ács Helga
Két turnusban, az ország több városából is érkeztek a természettudomány iránt
érdeklődő tehetséges diákok, hogy laborgyakorlatokon vegyenek részt. A mai napon a szív és a szem volt „terítéken”.
A boncolást figyelemmel kísérte a Németh László Gimnázium és Általános Iskola Gyulai
József Természettudományos Műhelyébe látogató Dr. Erwin Neher német biofizikus is.
Erwin Neher 1991-ben Bert Sakmann-nal együtt elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
Árva László, az intézmény vezetője elmondta, a Szegedi Tudós Akadémia által többedik
alkalommal ad otthont a gimnázium a diáktalálkozónak, és külön öröm, hogy a laborfoglalkozásokat az intézmény két tanára vezeti: Csaláné Böngyik Edit, és Szénásiné Földesi Zsuzsa. Kiemelte, együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium. Az
intézmény így a Radnóti Miklós Gimnáziumhoz hasonlóan a Szegedi Tudós Akadémia
középiskolai programjának országos képzési központja.
Hozzátette, az iskolában kiemelt figyelmet kapnak a laborfoglalkozások, már a felső
tagozatosok is betekintést nyerhetnek, emellett a gimnáziumban természettudományi
osztály is van.
A diákok disznószivet és szemet boncoltak a mai napon, két turnusban.
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Újság: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.26.
Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/27479/a-szegedi-tudos-akademia-dijat-kaptaszeged
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ÖT ÉV ALATT 150 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A VÁROS A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIÁT
Oklevéllel köszönte meg a programjaik megvalósításában nyújtott segítséget
az akadémia, ami hatodik éve hoz Nobel-díjas tudósokat Szegedre. Most éppen
Erwin Neher német biofizikussal és biokémikus feleségével találkozhattak
diákok, kutatók, tanárok.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett göttingeni kutató az agyi jelekről tartott előadást a Szegedi
Tudós Akadémia jóvoltából. A kutatók a háromnapos program során személyesen is
találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Mivel a program immár országossá vált, távoli oktatási intézményekből is érkeztek diákok és oktatók. Szabó Bence Farkas, a szombathelyi Bólyai János Gimnázium biológia
szakos oktatója számára is nagy élmény volt végighallgatni a professzor előadását. Ő
most harmadik esztendeje vesz részt a programba, így félévente elhoz néhány tehetséges diákot az ország távoli szegletéből Szegedre.
Solymos László alpolgármester azt emelte ki köszöntőjében, hogy a szegedi önkormányzat által a következő öt évben évi 30 millió forinttal támogatott Tudós Akadémia
immár nem csupán regionális, hanem országosan is elér minden tehetséghez. Szeged
nem titkolt célja, hogy újabb Szent-Györgyi Albert után ismét Nobel-díjast adjon az országnak és a világnak. Továbbiakban a város „Szeged ösztöndíjjal” segíti elő a Szegedi
Tudós Akadémia programban való részvétel jogát kiváló teljesítményű, szegedi lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók és doktori képzésben résztvevők Szegeden történő letelepedését. Solymos kiemelt célként nevezte meg, hogy növelni kell a város tudományos aktivitását, és ehhez az önkormányzat a lehető legtöbb
segítséget megad a továbbiakban is.
Hegyi Péter, az SZTA programigazgatója elmondta, hogy eddig országosan 12 labort
adtak át, és hogy a hazai és nemzetközi mentorok részvételével működő rendszer már
hatodik éve sikerrel működik Szegeden, a programhoz mára az ország 123 gimnáziuma
csatlakozott több mint ezer diákkal. Varró András, a Szegedi Tudós Akadémia kuratóriumi elnöke utalt arra, hogy mindenki összefogott a városban egy fontos közös célért.
A Szegedi Tudományegyetem, az önkormányzat, a különböző tudományos műhelyek,
kutatóintézetek, és természetesen az általános-és középiskolák is azon dolgoznak, hogy
az igazán tehetséges gyerekek számára olyan környezetet alakítsanak ki, hogy érdemes
legyen itthon maradniuk. Hegyi Péter emlékeztetett arra, hogy az egykori Bartók Béla
Művelődési Ház épületében jól haladnak a felújítási munkálatok, így várhatóan 2020-tól
itt tudják majd fogadni a diákokat, és maga az Akadémia is rendelkezik majd egy patinás
székházzal Szeged belvárosában.
Erwin Neher professzor 5 éve járt Szegeden, és örömmel látta a fejlődést az azóta eltelt időben. Rengetegen érkeznek most már az ország minden részéből, hatalmas a lelkesedés a fiatalok között, és amikor az előadása után kérdezhettek a tudóspalánták, akkor a problémákat
sem kerülték meg. Ez a kritikus szemlélet szükséges minden tudományos munkához. Sajnos világszerte visszaesett az érdeklődés a természettudományos pályák iránt, ezért nagyon
fontosnak tartja, hogy bemutassák a kutatások szépségeit, a tudományos pálya előnyeit is.
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Neher Göttingenben oktat, Németország egyik legfontosabb egyetemi városában,
amely körülbelül akkora, mint Szeged. Az ottani egyetem oktatóhoz viszont 45 Nobel-díj
köthető, míg nálunk Szent-Györgyi Albert az egyetlen ilyen tudós. Ezen az arányon lehet
változtatni, de rengeteget kell érte dolgozni.
Varró András a közös tájékoztató végén oklevelet és egy érmet adott át Solymos László
alpolgármesternek, ezzel köszönve meg azt az összesen 150 millió forintos támogatást,
mellyel a következő öt évben a Szegedi Tudós Akadémiát segíti a város.
Erwin Neher, Nobel-díjas német biofizikus
1991-ben Bert Sakmann-nal együtt orvostudományi Nobel-díjat nyert a sejtek ioncsatornáinak működéséhez kapcsolódó felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp)
méréstechnika kidolgozásáért. Tanulmányait Bajorországban kezdte, érdeklődése a
matematika, a fizika és a biológia iránt már korán megmutatkozott. A BSc-alapfokozat
után ösztöndíjasként Amerikában folytatta tanulmányait, majd visszatérésekor a Max
Planck Pszichiátriai Intézetben kezdte kutatni az idegsejtek szinapszisait és a membránjaikban mérhető ionáramokat. Itt is ismerkedett meg a hasonló témán dolgozó
Bert Sakmann-nal, akivel később együtt fogtak kutatómunkába. Neher a mesterséges
membránok ioncsatornáját vizsgálta, Sakmann pedig az ideg-izom kapcsolat rejtelmeibe igyekezett belelátni. Neher érdeklődése 1983 után az ioncsatornákról a sejt belseje
felé fordult és az olyan idegingerületekre adott sejtválaszt kutatta, mint a hormonelválasztás vagy a neurotranszmitterek szekréciója. Ugyanebben az évben kinevezték a
membrán-biofizika tanszék élére, amelyet aztán egészen 2011-ig vezetett. Emellett a
Göttingeni Egyetem professzora és a göttingeni Európai Idegtudományi Intézet egyik
vezetője volt.
Előzmények
A magyar tudományos élet szempontjából 2012 fontos év volt. Ekkor ünnepeltük
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját. A Szegedi Tudományegyetem és az
Általános Orvostudományi Kar nagyszabású konferenciasorozattal köszöntötte ezt az
évfordulót. 2012. március 22-e és 24-e között a világ minden tájáról mintegy ezer kutató érkezett a Tisza parti városba és az évforduló előtti tisztelgés mellett hat szekcióban
tekintették át a kardiológia, a gasztroenterológia, az immunológia, a molekuláris biológia, a neurológia és a TBC baktériumának evolúciójával kapcsolatos legújabb kutatási
eredményeket. A megemlékezésen kilenc Nobel-díjas kutató vett részt, akik nemcsak
tiszteletüket és nagyrabecsülésüket fejezték ki a világhírű szegedi kutató, Szent-Györgyi
Albert emléke előtt, hanem előadást is tartottak.
A 9 Nobel-díjas tudós szegedi gimnáziumokba is ellátogatott, ahol bepillanthattak a kémia, biológia oktatásába, a gyerekek pedig kérdezhettek és tanulhattak tőlük. Az Open
Forum elnevezésű rendezvényen pedig a régió középiskoláiból és az egyetemről érkezett fiatalok előtt beszéltek a világhírű kutatók a tudomány szeretetéről, sikerről, hobbiról, családról. E rendezvények sikerének üzenete egyértelmű volt: a diákság rendkívül
nyitott, fogékony az intellektuális minőség iránt. Ezt követően fogalmazódott meg a Szegedi Tudós Akadémia megalapításának ötlete.
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Felület: u-szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.26.
Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/27479/a-szegedi-tudos-akademia-dijat-kaptaszeged
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NOBEL-DÍJAS BIOFIZIKUS TARTOTT ELŐADÁST A TIK-BEN
Dr. Erwin Neher Nobel-díjas professzor tartott tudományos előadást február 25én az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A tizenharmadik
alkalommal megrendezett Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója alkalmából közel 300 diák tehette fel kérdéseit a német biofizikusnak.
A 13. Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója számos szakmai programmal várta a fiatal tehetségeket február 24-26. között. A háromnapos rendezvényen a közel 300
középiskolás diák találkozhatott a tehetséggondozó programban részt vevő Szent-Györgyi hallgatókkal, tudományos előadásokon vehettek részt és az esemény fénypontjaként a Nobel-díjas díszelőadást követően kérdéseket tehettek fel Erwin Nehernek.
A német biofizikus 1991-ben Bert Sakmann-nal együtt nyert orvostudományi Nobel-díjat a sejtek ioncsatornáinak működéséhez kapcsolódó felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért.
Dr. Erwin Neher másodszor vett részt Nobel-díjas találkozón Szegeden. A látogatás kapcsán elmondta: örömmel látja, hogy legutóbbi, 2015-ös látogatása óta milyen jelentős
fejlődésen ment keresztül. Számára a szegedi program azért különösen egyedi, mert a
tehetséges diákok számára lehetővé teszi, hogy első kézből szerezzenek tudományos
tapasztalatokat.
A Szegedi Tudós Akadémia 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem, Szeged város, a
kormányzat és gyógyszercégek összefogásával kezdődött. A szegedi egyetem azóta is
kiemelt támogatója a tehetséggondozó programnak, amelyhez eddig több mint 100
középiskola 1000 középiskolás diákja csatlakozott.
SZTEinfo
Fotó: Bobkó Anna
KA: A rendezvényen készült képek itt megtekinthetőek.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.26.
Eredeti link: https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/150_millio_forinttal_
tamogatja_a_varos_a_szegedi_tudos_akademiat/2589580/
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150 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A VÁROS A SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIÁT
Munkatársunktól
A Szegedi Tudós Akadémia programsorozat 2012-ben indult, idén 13. alkalommal
hozott Nobel-díjas tudóst a városba.
Ez alkalommal Erwin Neher német biofizikus látogatott Szegedre, aki öt éve már járt
már nálunk. Az elmúlt két napban előadást tartott előadást, illetve Hódmezővásárhelyen és Szegeden látogatott meg középiskolásokat laborgyakorlatukon.
A kedden tartott sajtótájékoztatón Hegyi Péter programigazgató elmondta, komoly
képzési programot építenek: az új iskolarendszer a jobb eredmények elérése érdekében összeköti a gimnáziumot és az egyetemet. Mostanra több mint száz középiskola és
1000 diák vesz benne részt az ország minden pontjáról.
Solymos László alpolgármester elmondta, a szegedi önkormányzat kiemelten támogatja ezt a kezdeményezést: öt éven keresztül évi 30 millió forintot ad a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány működtetésére. Mint fogalmazott, a város nem
titkolt célja, hogy Szent-Györgyi Albert után újabb Nobel-díjast adjon a világnak. A támogatásért a Szegedi Tudós Akadémia köszönő oklevelet és egy érmet adott át.
Varró András, a Szegedi Tudós Akadémia kuratóriumi elnöke hozzátette: kormány is
támogatásra méltónak találta 2016-ban a programot, ennek köszönhetően tudták megvásárolni az egykori Bartók Béla Művelődési Központ épületét, amelyben 2020 őszétől
diákotthon és képzési központ működik majd.
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Felület: delmagyar.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.27.
Eredeti link: https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/kozelebb_hozzak_a_
fiatalokat_a_tudomany_vilagahoz_nobel-dijas_dicserte_a_szegedi_
programot/2589603/
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KÖZELEBB HOZZÁK A FIATALOKAT A TUDOMÁNY VILÁGÁHOZ: NOBEL-DÍJAS
DICSÉRTE A SZEGEDI PROGRAMOT
Timár Kriszta
Szeged – Másodjára járt Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus a Szegedi Tudós Akadémia programsorozatán. Az egyedülálló oktatási rendszert építő kezdeményezéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, Szeged büszke lehet rá, hogy a tudományos utánpótlásképzés megújításának élére állt.
Az elmúlt három napban a Szegedi Tudós Akadémia programsorozat vendégeként tartózkodott a városban Erwin Neher biofizikus, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat
kapott. A német tudós többek között előadást tartott a programban részt vevő középiskolások számára, illetve laborgyakorlatokat látogatott.
– Öt évvel ezelőtt jártam itt először, akkor elsősorban egy helyi programot láttam.
Örömmel tapasztalom, hogy az akadémia mostanra országos lefedettségűvé vált, és
olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban megváltoztathatja Magyarországon a tudomány oktatását – fogalmazott.
Erwin Neher kiemelte, világviszonylatban tendencia, hogy csökken a fiatalok érdeklődése a tudományok iránt. – Valószínűleg ennek az az oka, hogy nehéznek gondolják,
nem kapnak azonnali eredményt, és még a fizetés sem a legmegfelelőbb. Ráadásul,
aki sikeres akar lenni, versenyeznie kell a nemzetközi piaccal. Ez a hivatás sokkal több
befektetést igényel, mint más, egy jó tudósnak pedig a munkája egyben a hobbija is kell
legyen. Nagy szükség van az ilyen programokra, amelyek közelebb hozzák a fiatalokhoz
a tudományt. E tekintetben pedig a szegedi egyedülálló, hiszen itt a laborgyakorlatok
során saját kezűleg ki is tudják próbálni mindazt, amiről tanulnak.
A Nobel-díjas tudós lapunknak elmondta, Szegeden töltött ideje alatt rengeteg diákkal
találkozott. – Sokukon láttam az érdeklődést, közülük többen valószínűleg a tudományt
választják majd pályájuknak. Ugyanakkor többen a kudarcokról és a nehézségekről érdeklődtek. Ez is a feladatunk, hogy ezeket elmondjuk nekik, hiszen nem tudósokat akarunk toborozni, hanem segíteni őket a döntésben.
A német biofizikust arról is kérdeztük, milyennek látja a magyar diákok felkészültségét,
tudását. Úgy fogalmazott, köszönhetően annak, hogy a képzés fenntartja a régi elveket
és értékeket, a középiskolások nagyon jó képességűek, van tehát miből merítenie a
programnak, amely mostanra Szegedet messze túlnőtte. – A Szegedi Tudós Akadémia
országos tehetséggondozó programmá vált. Büszke lehet a város arra, hogy egy ilyen
kezdeményezés élére állt.
A kormány és a város is támogatja
A Szegedi Tudós Akadémia programsorozat 2012-ben indult és 13. alkalommal hozott
Nobel-díjas tudóst a városba. Emellett komoly képzési programot épít: az új iskolarendszer a jobb eredmények elérése érdekében összeköti a gimnáziumot és az egyetemet.
A programot, amelyben több mint száz középiskola és 1000 diák vesz részt, a szegedi
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önkormányzat kiemelten támogatja: öt éven keresztül évi 30 millió forintot ad a Szegedi
Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány működtetésére. A kormány is támogatásra méltónak találta 2016-ban, ennek köszönhetően tudták megvásárolni az egykori
Bartók Béla Művelődési Központ épületét, amelyben 2020 őszétől diákotthon és képzési központ működik majd.
KA: Erwin Neher szerint a szegedi program olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban
változtathatja meg Magyarországon a tudomány oktatását. Fotó: Török János
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Felület: beol.hu
Megjelenés dátuma: 2019.02.27.
Eredeti link: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nobel-dijas-professzorralboncoltak-az-oroshazi-diakok-1792666/
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NOBEL-DÍJAS PROFESSZORRAL BONCOLTAK AZ OROSHÁZI DIÁKOK
Csete Ilona
Szegeden rendezték meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozóját,
amely a Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a
Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány közös programja. Orosházi
fiatalok is aktív résztvevői voltak az eseménynek.
A háromnapos rendezvény egyik legnagyobb érdeklődéssel várt programja volt dr. Erwin Neher Nobel-díjas professzor előadása, aki a sejtek ioncsatornáinak vizsgálati módszerének a kidolgozásáért kapta az elismerést. A rendezvényen a középiskolások, így a
Táncsics diákjai is részt vehettek interaktív labortóriumi gyakorlatokon több helyszínen,
valamint kerekasztal beszélgetésen Szent-Györgyi hallgatókkal és kutatási területükkel
ismerkedhettek meg.
A Szegedi Nemzeti Színházban megrendezett gálaesten pedig kiosztották a Szent-Györgyi Talentum díjat is, amit idén a Táncsics egykori diákja, dr. Horváth Péter kapott a
kutatómunkájának elismeréseként – sorolta élményeiket, lehetőségeiket az orosházi
középiskola szaktanára, Francziszti László, aki a diákokkal résztvevője volt a gazdag
programkínálatnak.
A Táncsics gimnáziumot három olyan tanuló képviselte, akik már korábban országos
versenyeken bizonyították tudásokat: Garabuczi Vanessza, Halter Luca és Török Péter.
KA: Prof. dr. Erwin Neher megnézte a boncolási gyakorlaton az orosházi tanulók munkáját /Beküldött fotó/
KA: Prof. dr. Erwin Neher és a Táncsics diákjai (balról jobbra: Garabuczi Vanessza, Halter
Luca és Török Péter), valamint kísérő tanáruk Francziszti László /Beküldött fotó/
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Felület: vasarhely24.com
Megjelenés dátuma: 2019.02.28.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/belfold/kiemelt-tamogatassal-folytatjamukodeset-a-szegedi-tudos-akademia
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KIEMELT TÁMOGATÁSSAL FOLYTATJA MŰKÖDÉSÉT A SZEGEDI TUDÓS
AKADÉMIA
Szerző: Ács Helga
XIII. alkalommal került sor a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozójára,
amelynek sajtótájékoztatóján kiderült: Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatának kiemelt támogatásával működik tovább a Szegedi Tudós Akadémia.
Dr. Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikus professzor részvételével került sor február 24-26. között az immár tizenharmadik alkalommal megrendezett Nobel-díjasok
és Tehetséges Diákok Találkozójára. A rendezvény sajtótájékoztatóján kiderült: Szeged
Megyei Jogú Város önkormányzatának kiemelt támogatásával működik tovább a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA).
A számos szakmai program mellett, a háromnapos rendezvényen a közel 300 középiskolás diák találkozhatott a tehetséggondozó programban részt vevő Szent-Györgyi
Hallgatókkal, tudományos előadásokon vehettek részt és az esemény fénypontjaként a
Nobel-díjas díszelőadást követően kérdéseket tehettek fel Erwin Nehernek.
A találkozó február 26-án tartott sajtótájékoztatóján Dr. Erwin Neher mellett Dr. Solymos László alpolgármester; Dr. Varró András, az Alapítvány kuratóriumának elnöke;
valamint Dr. Hegyi Péter, az Alapítvány programigazgatója beszélt a Tudós Akadémia
eddigi eredményeiről és a jövőbeli tervekről. A tájékoztatón Dr. Solymos László felelevenítette a program 2012-es indulását, ami az egyetem, a város, a kormányzat és
gyógyszercégek összefogásával és támogatásával kezdődött.
Az önkormányzat kezdetektől fogva részt vállalt a Tudós Akadémia sikeres működésében, ám mostantól még aktívabban segíti azt. A 2019. február 15-én elfogadott támogatási szerződés értelmében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata öt évre összesen
150 millió forintot biztosít a Szegedi Tudós Akadémia programjára, valamint az annak
keretében kialakításra kerülő Kollégium céljaira.
Szintén az összeg keretein belül a város „Szeged ösztöndíj”-jal segíti elő a kiváló teljesítményű, szegedi középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók és doktori képzésben résztvevők helyben történő letelepedését. Dr. Varró András megköszönte a város kiemelt
támogatását és az összefogás szép példájaként jellemezte az SZTA működését. Ugyanakkor rámutatott, hogy ez az összefogás még nem teljes, szívesen fogadnák a jövőben
a szegedi vállalkozások és a magánszféra támogatását is.
Hozzátette, hogy bár jelenleg Szeged és a régió a program kedvezményezettjei, mindenképpen ki szeretnék kiterjeszteni határaikat. Fontos mérföldkövekre mutatott rá a
sajtótájékoztatón Dr. Hegyi Péter: immáron több, mint 100 középiskola 1000 középiskolás diákja kapcsolódott eddig a programba, országosan 12 labort adtak át, és elkezdődött a Kollégium kialakítása is, amibe előreláthatólag 2020 őszén költözhetnek be a
fiatalok. Dr. Erwin Neher ez alkalommal már másodszor vett részt Nobel-díjas találkozón Szegeden, s örömmel látja, hogy legutóbbi, 2015-ös látogatása óta milyen jelentős
fejlődésen ment keresztül.
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Számára a szegedi program azért különösen egyedi, mert a tehetséges diákok számára
lehetővé teszi, hogy első kézből szerezzenek tudományos tapasztalatokat, laboratóriumokban kísérletezhessenek és kutathassanak. A sajtótájékoztatót követően Dr. Solymos László alpolgármester beszéde zárta a találkozót, melyben összegezte a Szegedi
Tudós Akadémia érdemeit és eddigi eredményeit.
A találkozó keretében került sor az Alapítvány által alapított Talentum-díj átadására is.
A kitüntetést idén Dr. Horváth Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója nyerte el a Nature Communications
2018. január 15-i számában megjelent közleményéért, melyben kollégáival együtt az
intelligens kép-alapú egysejtes izolálás technikáját írták le.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
Forrás: Vörös Dóra/Szegedi Tudós Akadémia
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Megjelenés dátuma: 2019.02.28.
Eredeti link: https://kecskemet.piarista.hu/h%C3%ADr/
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NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XIII. TALÁLKOZÓJA
A Szegedi Tudós Akadémia szervezésében a Nobel-díjasok és tehetséges diákok
XIII. találkozóján vehettünk részt Kiss Ildikó tanárnővel. Első nap megnéztük Szeged
látványosságait.
Hétfő reggel a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban laborgyakorlaton vettünk részt, melynek keretében sertés szívet boncoltunk és EKG vizsgálatot is végeztünk.
Utána bevezető előadást hallgattunk meg, mely felkészített a Nobel-díjas díszelőadására. Délután plenáris ülésen vettünk részt, ahol először Dr. Hegyi Péter és Bán Sándor
az SZTA programot mutatta be, majd Dr. Ervin Neher a göttingeni X-LAB lehetőségeit
ismertette. Dr. Berényi Antal mutatta be Dr. Ervin Neher személyét és munkásságát,
majd a Nobel-díjas meghívott megtartotta díszelőadását.
Este gálaműsoron vettünk részt a Szegedi Nemzeti Színházban, melyet a 2019. évi
Talentum-díj átadása követett. Mindezek után a Tisza Hotelben a napot gálavacsora
zárta.
Kedden a délelőtt első felében kerekasztal beszélgetésen vettünk részt Szent-Györgyi
hallgatók közreműködésével, majd csoportfoglalkozások voltak, melyek a neurobiológia alapjairól szóltak. Közben a tanárok Pedagógiai Fórumon vettek részt, melyen értékelték az SZTA programot, illetve egyéb aktuális kérdéseket vitattak meg. Ebéd után
hazaindultunk.
Mind nagyon jól éreztük magunkat, sok nagyszerű élménnyel gazdagodtunk.
Bicskei Petra 10.b, Csernák Gréta 10.b, Mészáros Barbara 10.c
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Eredeti link: https://oroscafe.hu/2019/02/28/oroshaza-oroshazi-hirek-sejtkutatasdr-horvath-peter/

459

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozója

ÁTTÖRÉST ÉRT EL A SEJTKUTATÁSBAN – DR. HORVÁTH PÉTER VEHETETT ÁT
ELISMERÉST
Írta: Betkó Tamás Dávid
Az orosházi származású bioinformatikus érdemelte ki az idei évben a Szent-Györgyi Talentum Díjat. A kutató lapunknak elmondta, az általuk kidolgozott módszer
a világon is egyedülálló, áttörést jelenthet többek között a daganatos betegségek
kialakulásának megértésében.
Az elismerést a napokban Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus és Varró András
professzor, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány elnöke adta át a
szakembernek a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálán. A díj kuratóriuma az elismerést dr. Horváth Péternek, a Nature Communicationsben tavaly megjelent közleményéért ítélte oda, melyben kollégáival együtt az intelligens kép-alapú egysejtes izolálás
technikáját írták le.
– Egyetlen egy sejt működése is meghatározhat egy betegséget vagy egy biológiai rendszert. Egy sejt vizsgálata azonban nem egyszerű. Hiányzott az ezt lehetővé tevő lépés.
Építettünk egy olyan rendszert, amely mesterséges intelligencia segítségével végigpásztázza a sejteket és megtalálja a különlegeseket, a többitől eltérőeket. Ilyenek lehetnek
például a daganatos sejtek, vagy egyéb különleges alakúak, amelyeknek többek között
a cukorbetegséghez kapcsolódó folyamatban, vagy neurológiai betegségben, az Alzheimer-kórnál lehet szerepük – ismertette lapunknak dr. Horváth Péter.
Az általuk épített rendszer egy mikrométer pontossággal képes alakzatokat, sejteket
kivágni egy sejtkultúrából, patológiai vagy biológiai mintából. Az eljárás során képet
kaphatnak arról, hogy egy daganatban milyen mutáció indíthatott el egy folyamatot,
megállapíthatják, milyen gyógyszer alkalmazható rá. A világon ez az első olyan módszer, amely ilyen szinten kapcsolja össze a mesterséges intelligenciát, a digitális képfeldolgozást és a biológiát.
– Kutatásunk a neurológiai és a daganatos betegségek megismerésében jelentős előrelépést jelent. A betegségek megértésében látom jelentőségét. Jelenleg is együtt dolgozunk egy zürichi patológiai intézettel, egy heidelbergi gyermekklinikával, egy helsinki daganatkutató intézettel. Része vagyunk továbbá olyan nagy volumenű projektnek,
mint az Emberi Sejtatlasz kutatása – tette hozzá.
Informatikusként vezetett az útja a biológiáig
A Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban szerzett programtervező matematikus diplomát, majd 2007-ben az INRIA-n (Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique) műholdkép-feldolgozásból doktorált.
– Nyolc évet dolgoztam Svájcban. Az ETH-Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule) mikroszkópközpont keresett képanalízisben jártas szakembereket. A műholdkép-feldolgozás módszerei alkalmazhatónak bizonyultak a mikroszkópos képanalízisben. A
kísérleteinkben az ember összes génjét egyenként kikapcsoltuk, megnéztük, milyen
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hatással vannak a különböző biológiai folyamatokra, betegségekre. A biológia iránti
elköteleződésemet ekkor alapoztam meg, és folytattam ez irányú kutatást – mondta
el, kiemelve, 2013 óta az MTA SZBK BIOMAG (Biological Image Analysis and Machine
Learning Group) kutatócsoportjának vezetője, emellett egy kisebb labort is irányít Helsinkiben a FIMM-ben (Finnish Institute for Molecular Medicine), ahol a személyre szabott, precíziós rákgyógyászat lehetőségeit kutatja. A közleményben leírt áttörést igazi
szegedi munkának tartja, amely az MTA SZBK és a Szegedi Tudományegyetem öt-hat
kutatócsoportjának együttműködésével született meg.
Dr. Horváth Péter tanulmányi alapjait az orosházi Táncsics gimnáziumban kapta
meg. A helyi fiatalok előtt is jó példaként állhat tudományos áttörése, melyet
kellő elhivatottsággal és rengeteg munkával ért el.
KA: A világon egyedülálló eljárással dolgozik az orosházi származású kutató (Archív fotó:
Kecskeméti Krisztina)
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Felület: bmrg.hu
Megjelenés dátuma: 2019.03.06.
Eredeti link: https://www.bmrg.hu/node/10708
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NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XIII. TALÁLKOZÓJA
Feltöltötte: Titkarsag - Wed, 03/06/2019 - 07:27
2019. 02. 24-26. között, a Szegedi Orvosbiológia Kutatások Jövőjéért Alapítvány által működtetett Szegedi Tudós Akadémia februári konferenciáján vehettünk részt. A rendezvényre az ország különböző területeiről, iskoláiból több mint 500 tanuló diák érkezett.
Jelen voltak az ország legnevesebb biológia tanárai, akiknek előadásait hallgathattuk és
kérdéseinkkel is fordulhattunk hozzájuk. A rendezvény díszvendége a német biofizikus,
dr.Erwin Neher volt, aki 1991-ben a kutatásaiért (Platch-clamp módszer) Nobel-díjat kapott. Ezt a munkásságát egy előadás során megismertette velünk. Lehetőségünk nyílt
olyan rutin laborgyakorlati módszerek megismerésére, amelyek az iskolánkban nem elérhetők. Kerekasztal beszélgetések alkalmával megismerkedtünk más diákokkal, illetve
a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatóitól is kérdezhettünk tapasztalataikról. A
konferenciát egy gálaműsor zárt le, ahol helyi néptáncegyüttesek táncoltak. Ezt követte
az est fénypontja a gálavacsora.
Résztvevők: Harsányi Róza 10.D, Szentgyörgyi Anna 11.C , Kárpáti Kristóf 11.C
Kísérő tanárunk: Vetlényi Dávid biológia tanár
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Felület: szeretlekzenta.rs
Megjelenés dátuma: 2019.03.07.
Eredeti link: http://szeretlekzenta.rs/2019/03/07/a-jovojuket-meghatarozoelmenyeket-szereztek/
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A JÖVŐJÜKET MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYEKET SZEREZTEK
Oktatás · 2019.március 7.
Tizenharmadik alkalommal tartották meg a közelmúltban Szegeden a Nobel-díjas Tudósok és Tehetséges Diákok Találkozóját, amelyre a Zentai Gimnázium diákjai is meghívást kaptak. A konferencián ezúttal az intézmény három második
osztályos tanulója, Klonka Áron, Koós Enikő és Pozder Máté vehetett részt kémiatanáruk, Máriás Ildikó kíséretében.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány által fenntartott Szegedi Tudós
Akadémia által életre hívott rendezvényre minden évben a természettudományok iránt
elkötelezett diákokat várják, azzal a céllal, hogy megismertessék velük a kutatói pálya
legfontosabb momentumait, ezáltal is arra ösztönözve őket, hogy bátran vegyék számításba az ilyen típusú lehetőségeket is akkor, amikor a továbbtanulásukról döntenek. A
tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is az idegtudományi kutatások álltak az igen sokszínű
programsorozat középpontjában, a rendezvény díszvendége pedig a Nobel-díjas Erwin
Neher professzor volt, aki nemcsak előadást tartott a diákoknak, hanem a legbátrabbak
kérdezhettek is tőle. A fiatalok mindemellett különféle laboratóriumi gyakorlatokon is
részt vehettek, amelyeket a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium Termosz Laboratóriumában, illetve a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium Gyula József Természettudományos Műhelyében tartottak meg.
A Zentai Gimnázium diákjai lapunknak elmondták, óriási megtiszteltetés volt számukra,
hogy részt vehettek a konferencián, amely saját bevallásuk szerint fontos motivációt
jelentett nekik a jövőjük alakítására vonatkozóan. Koós Enikő úgy fogalmazott, az előadásokon és a programokon számos alkalommal valósággal leesett az álla: az egyik ilyen
momentum az volt, amikor a Nobel-díjas kutatóval találkozhattak, és meghallgathatták az angol nyelvű előadását; a másik az, amikor a laboratóriumi gyakorlaton közvetlen közelről tanulmányozhatták a szem felépítését; a harmadik pedig az, amikor olyan
egyetemistákkal beszélgethettek, akik a saját kutatásaik során szerzett tapasztalataikról
meséltek nekik. Hozzátette, rendkívül motiváló volt számára a programsorozat, különösen a Nobel-díjas professzornak az a mondata ragadta meg, amikor az előadásában
úgy fogalmazott, egészen biztosan létezik olyan terület, amelynek felfedezése éppen a
közönség soraiban helyet foglaló fiatalokra vár.
Klonka Áron elmondta, nagyon örül annak, hogy részese lehetett a rendezvénynek, az
ugyanis igen inspirálóan hatott rá, olyannyira, hogy úgy érzi, akár a karrierje és ezáltal
az egész élete alakulását is meghatározhatja majd. Hangsúlyozta, az egyetemistákkal
folytatott beszélgetésekből leginkább az maradt meg benne, hogy az eredmények soha
nem jönnek maguktól, azokért mindig keményen meg kell dolgozni, ugyanakkor sosem
szabad megijedni a nehézségektől, azok csupán akadályok, amelyek elvezetik az embert a céljai eléréséig. Hozzátette, a Nobel-díjas tudós előadása szintén sok gondolatot
ébresztett benne, és hozzájárult a saját céljai megfogalmazásához is, hiszen az előadás
utáni kérdésekre válaszolva Neher professzor, miután részletesen mesélt a pályája során felmerülő nehézségekről, azt tanácsolta az őt hallgató diákoknak, hogy soha ne adják fel, helyette gyűjtsenek elegendő erőt ahhoz, hogy mindenkor át tudjanak lendülni
a kevésbé sikeres időszakokon.
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Pozder Máté kiemelte, a Nobel-díjas tudóssal való találkozás számára is igen meghatározó élmény volt, éppen ezért rendkívül hálás azért, hogy részt vehetett a konferencián, hiszen úgy érzi, az előadások során sok olyan új információt hallott, amelyek
hozzájárultak a tudása bővítéséhez. Mint mondta, érdekes volt számára az is, hogy
az egyetemisták szemszögéből nyerhetett betekintést a kutatások pozitív és negatív
momentumaiba, annak pedig külön örült, hogy a kötetlen beszélgetések során bátran
megkérdezhettek tőlük mindent, ami az egyetemista léttel kapcsolatban érdekelte őket.
Hozzátette, mindemellett a laboratóriumi gyakorlatot is nagyon érdekesnek találta, hiszen korábban még soha sem volt alkalma ilyen módon megközelíteni az érzékszervek
világát.
M. E.
(Magyar Szó, 2019. március 7.)
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI
KÖZPONTJÁNAK ÁTADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATOTT
MÉDIA MONITORING

Újság: Békés Megyei Hírlap
Megjelenés dátuma: 2019.02.25. (3. oldal)

TUDÓSOKKAL TALÁLKOZNAK A DIÁKOK
OROSHÁZA/SZEGED
Ezekben a napokban zajlik a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA), vagyis a Nobel-díjasok és
tehetséges diákok XIII. találkozója. Az orosházi Táncsics gimnáziumból Franciszti László
szaktanár vezetésével idén Halter Luca, Garabuczi Vanessza és Török Péter lesz jelen az
eseményen.
Megtudtuk, idén Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és feleségével, EvaMaria
Neher biokémikussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program növendékei.
CS.I.
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2019.02.26. (1, 5. oldal)

468

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozója

NOBEL-DÍJAS TUDÓS A RADNÓTIBAN
SZEGED.
Százhúsz tizedikes középiskolás vesz részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII.
Találkozóján, amelynek programjai tegnap kezdődtek. Ezúttal az 1991-ben orvostudományi Nobel-díjjal kitüntetett német biofizikus, Erwin Neher látogatott el a Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba, ahol a diákok különféle szövetmetszeteket vizsgáltak, valamint burgonyából főzéssel keményítőt vontak ki, amiből glükózt készítettek.
KA: Erwin Neher lelkesen érdeklődött az éppen zajló kísérletekről a szegedi Radnótigimnáziumban. Fotó: Török János

NOBEL-DÍJAS TUDÓS A RADNÓTIBAN.
Nobel-díjas tudóssal beszélgethettek a radnótis diákok: a Szegedi Tudós Akadémia 120 tehetséges résztvevőjének tegnapi laborgyakorlatán Erwin Neher is részt
vett, aki humorral próbálta oldani a hangulatot.
ERWIN NEHER: HASZNOS, HOGY A DIÁKOK SAJÁT KEZŰLEG TAPASZTALHATJÁK MEG,
AMIRŐL TANULNAK.
Szeged
Tímár Kriszta
Százhúsz tizedikes középiskolás vesz részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII.
Találkozóján, amelynek programjai tegnap kezdődtek. A fiatalok délelőtt a hódmezővásárhelyi Németh László gimnáziumban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban vettek részt laboratóriumi gyakorlaton, amelyre ellátogatott Erwin Neher
német biofizikus is, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott.
A Radnótiban két húszfős csoportnak tartottak tanórát. Az egyikben egy veszprémi pedagógussal, Szalainé Tóth Tündével különféle szövetmetszeteket vizsgáltak, a másikban
pedig egy pécsi tanár, Nyisztor Zsolt kísérletezett a fiatalokkal, aminek során keményítőből glükóz lett.
– Az OKTV-n mindig van metszetfelismerős feladat, tehát felfoghatjuk úgy is, hogy
most a döntőre gyakorolunk – vezette fel óráját Szalainé Tóth Tünde. Macska-, kutya-,
nyúl-, disznó-, egér-, patkány- és emberi szövetet is hozott, amelyeket egyesével vizsgáltak meg. Eközben pedig olyan érdekes adatokkal bombázta a diákokat, mint hogy az
emberi érhálózat 100 ezer kilométer hosszú, de még a férfiak heréiben is egy kilométernyi csatornácska fut végig. A nők petefészkében pedig magzatkorban közel 400 ezer
tüsző található, benne éretlen petesejtekkel.
– Ha valamiről nem tudjátok, mit láttok, kérdezzetek nyugodtan. Ha nem tudom, azt
fogom válaszolni, hogy szakadásos műtermék. Ez mindenre jó válasz – adott praktikus
tanácsot a jövőre nézve a tanárnő.
A labor másik felében a diákok burgonyából keményítőt vontak ki főzéssel, majd abból amiláz segítségével glükózt készítettek. Mindeközben pedig megtanulták használni
a pipettát is. A kísérlet befejező részében érkezett meg Erwin Neher, aki rögtön érdeklődni kezdett, majd feltette a kérdést, hogyan ellenőrzik a végeredményt. Viccelődve
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azt javasolta, kóstolják meg a kapott anyagot, de természetesen egy laboratóriumban
ilyenről szó sem lehetett, így maradt a színváltozásos kontroll.
– Először nem is vettem észre, hogy megérkezett – mesélte Manninger Anna, akit a
Nobel-díjas kutató megkérdezett a kísérletről. – Hirtelen jött, hogy hozzám szólt, az angol szakkifejezésekkel bajban is voltam, de örültem, hogy beszélhettem vele – mondta a
fővárosból érkezett diáklány. – Neki ezek biztosan nagyon egyszerű dolgok, de aranyos
volt, mert érdeklődött.
Rövid látogatása után Erwin Neher lapunk kérdésére úgy fogalmazott, fontosnak
tartja, hogy a diákok valóban saját kezűleg tapasztalhassák meg azokat, amikről tanulnak, legyenek azok szövetek vagy kísérletek. – Teljesen más hatást érhetünk el így, mint
ha csak a számítógépen olvasnak információkat.
– Hogy hívták a bonyolult nevű várost? – fordult Bán Sándorhoz, a Radnóti-gimnázium biológiatanárához. Hódmezővásárhely kiejtésével ezután sem próbálkozott, de
elárulta, ott a diákok reggel szemet boncoltak. – Minden kísérlet kapcsolódik a délutáni előadásomhoz, amely arról szól majd, hogy miként működnek az idegi impulzusok,
hogyan fordulhat elő, hogy az egyforma jelek különböző jelentésűvé válnak – árulta el
a tudós.
A délutáni díszelőadás után este a Szegedi Nemzeti Színházi gálán adták át a 2019.
évi Talentum-díjat Horváth Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biokémiai Intézete igazgatójának a Nature Communications 2018. január 15-i számában megjelent közleményéért, amelyben kollégáival együtt az intelligens,
képalapú egysejtes izolálás technikáját írták le.
KA: Erwin Neher Nobel-díjas biofizikus is részt vett a középiskolásoknak tartott órán.
Fotó: Török János
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Felület: Délvilág (Délmagyarország mutáció)
Megjelenés dátuma: 2019.02.26. (1, 5. oldal)
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NOBEL-DÍJAS TUDÓSSAL BONCOLTAK A DIÁKOK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Százhúsz tizedikes középiskolás vesz részt a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok XIII.
Találkozóján, amelynek programjai tegnap kezdődtek. Ezúttal az 1991-ben orvostudományi Nobel-díjjal kitüntetett német biofizikus, Erwin Neher látogatott el a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumba, ahol megtekintette, ahogy a diákok disznószemet és -szívet boncoltak.
KA: Erwin Neher Nobel-díjas biofizikus (balról) lelkesen érdeklődött az éppen zajló kísérletekről. Fotó: Németh László Gimnázium és Általános Iskola

TEHETSÉGEKET KERESNEK
A tehetséges diákok találkozójára a Nobel-díjas német biofizikus, Erwin Neher és
felesége, Eva Neher látogatott el a vásárhelyi Németh László Gimnáziumba, és
megtekintették a diákok boncolási gyakorlatát az iskola természettudományos
műhelyében.
NOBEL-DÍJAS TUDÓS ELŐTT BONCOLTAK A VÁSÁRHELYI DIÁKOK
Hódmezővásárhely
Imre Péter
– Négy éve, 2015 óta rendezi meg iskolánk a Gyulai József Természettudományos Műhelyben a tehetséges diákok találkozóját, amelynek idén a Nobel-díjas nemet biofizikus,
Erwin Neher és felesége, Eva Neher volt a vendége. Ezek a találkozások is inspirációt,
motivációt adhatnak a középiskolás fiataloknak – mondta tegnap a vásárhelyi Németh
László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva László.
A programot az SZTE, a Szegedi Tudós Akadémia szakmailag es anyagilag is támogatja, a megye másik helyszíne a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium volt.
Az igazgató kiemelte: együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a vásárhelyi Németh László Gimnázium. Az intézmény így a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz hasonlóan a Szegedi Tudós Akadémia középiskolai programjának országos képzési központja. Az ország több városából,
Nyíregyházától Budapestig érkeztek a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges diákok, hogy laborgyakorlatokon vegyenek részt. Évente ket alkalommal hívják meg
őket Szegedre es Hódmezővásárhelyre, ezúttal a két vásárhelyi gyakorlaton 44-44 tanuló boncolhatott disznószemet és szívet. A foglalkozásokat az intézmény ket tanára vezeti es felügyeli a mindennapokban is, Csaláné Böngyik Edit és Szénásiné Földesi Zsuzsanna.
A boncolásokat kísérték figyelemmel a vendégek, Erwin Neher biofizikus és neje. Erwin Neher 1991-ben Bert Sakmann-nal együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a
sejtek ioncsatornáinak működésével kapcsolatos felfedezéseiért és a folt-feszültségzár
(patch-clamp) meréstechnika kidolgozásáért.
A Gyulai József-műhely nemcsak ilyenkor van „nyitva”, az iskolában ugyanis kiemelt
figyelmet kapnak a laborfoglalkozások, amelyekbe már az alsó és felső tagozatosok is
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betekintést nyerhetnek – sőt meg óvodások is barátkozhatnak a labor hangulatával –,
és a gimnáziumban természettudományi osztály is van. Emellett minden héten szerdán a vásárhelyi és a környékbeli települések iskoláiban tanulók használhatják a természettudományos műhelyt. Árva László hozzátette: a diáktalálkozók tapasztalataival
gazdagodva a Vásárhelyre érkezett tanulók jó hírét viszik a városnak es az iskolának is,
valamint megerősítheti őket abban az elhatározásukban, hogy felnőttként is a természettudományokkal foglalkozzanak, még jobban specializálódjanak, és abba az irányba,
például az SZTE-n folytassák tovább tanulmányaikat.
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2019.02.27. (1, 4. oldal)
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KÖZELEBB A TUDOMÁNYOS VILÁGHOZ
Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus a Szegedi Tudós Akadémia programsorozatán úgy fogalmazott. Szeged büszke lehet rá,hogy a tudományos után pótlásképzés
megújításának élére állt.

KÖZELEBB HOZZÁK A FIATALOKAT A TUDOMÁNY VILÁGÁHOZ.
Másodjára járt Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus a Szegedi Tudós Akadémia programsorozatán. Az egyedülálló oktatási rendszert építő kezdeményezéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, Szeged büszke lehet rá, hogy a tudományos
utánpótlásképzés megújításának élére állt.
NOBEL-DÍJAS DICSÉRTE A SZEGEDI PROGRAMOT – SZERINTE A TUDÓS AKADÉMIA TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJA ALAPJAIBAN VÁLTOZTATHATJA MEG AZ OKTATÁST
Szeged
Tímár Kriszta
Az elmúlt három napban a Szegedi Tudós Akadémia programsorozat vendégeként tartózkodott a városban Erwin Neher biofizikus, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat
kapott. A német tudós többek között előadást tartott a programban részt vevő középiskolások számára, illetve laborgyakorlatokat látogatott.
– Öt évvel ezelőtt jártam itt először, akkor elsősorban egy helyi programot láttam.
Örömmel tapasztalom, hogy az akadémia mostanra országos lefedettségűvé vált, és
olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban megváltoztathatja Magyarországon a tudomány oktatását – fogalmazott.
Erwin Neher kiemelte, világviszonylatban tendencia, hogy csökken a fiatalok érdeklődése a tudományok iránt. – Valószínűleg ennek az az oka, hogy nehéznek gondolják,
nem kapnak azonnali eredményt, és még a fizetés sem a legmegfelelőbb. Ráadásul,
aki sikeres akar lenni, versenyeznie kell a nemzetközi piaccal. Ez a hivatás sokkal több
befektetést igényel, mint más, egy jó tudósnak pedig a munkája egyben a hobbija is kell
legyen. Nagy szükség van az ilyen programokra, amelyek közelebb hozzák a fiatalokhoz
a tudományt. E tekintetben pedig a szegedi egyedülálló, hiszen itt a laborgyakorlatok
során saját kezűleg ki is tudják próbálni mindazt, amiről tanulnak.
A Nobel-díjas tudós lapunknak elmondta, Szegeden töltött ideje alatt rengeteg diákkal találkozott. - Sokukon láttam az érdeklődést, közülük többen valószínűleg a tudományt választják majd . Ugyanakkor többen a kudarcokról és a nehézségekről érdeklődtek. Ez is a feladatunk, hogy ezeket elmondjuk nekik, hiszen nem tudósokat akarunk
toborozni, hanem segíteni őket a döntésben.
A német biofizikust arról is kérdeztük, milyennek látja a magyar diákok felkészültségét, tudását. Úgy fogalmazott, köszönhetően annak, hogy a képzés fenntartja a régi elveket és értékeket, a középiskolások nagyon jó képességűek, van tehát miből merítenie
a programnak, amely mostanra Szegedet messze túlnőtte. – A Szegedi Tudós Akadémia
országos tehetséggondozó programmá vált. Büszke lehet a város arra, hogy egy ilyen
kezdeményezés élére állt.
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A középiskolások nagyon jó képességűek van tehát miből merítenie a programnak,
amely mostanra Szegedet messze túlnőtte.
KA: Erwin Neher szerint a szegedi program olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban
változtathatja meg Magyarországon a tudomány oktatását. Fotó: Török János
Cikk a cikkben:
A KORMÁNY ÉS A VÁROS IS TÁMOGATJA
A Szegedi Tudós Akadémia programsorozat 2012-ben indult és 13. alkalommal hozott
Nobel-díjas tudóst a városba. Emellett komoly képzési programot épít: az új iskolarendszer a jobb eredmények elérése érdekében összeköti a gimnáziumot és az egyetemet.
A programot, amelyben több mint száz középiskola és 1000 diák vesz részt, a szegedi
önkormányzat kiemelten támogatja: öt éven keresztül évi 30 millió forintot ad a Szegedi
Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány működtetésére. A kormány is támogatásra méltónak találta 2016-ban, ennek köszönhetően tudták megvásárolni az egykori
Bartók Béla Művelődési Központ épületét, amelyben 2020 őszétől diákotthon és képzési központ működik majd.
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2019.02.27. (3. oldal)

477

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozója

PÉLDAKÉPEK
Álláspont
Tímár Kriszta
újságíró
Amikor hétfő délelőtt azt láttam, hogy egy Nobel-díjas professzor hosszú perceken keresztül beszélget egy 16 éves diákkal az éppen zajló kísérletéről, azon gondolkodtam,
vajon ez a lány 20-30 év múlva hogyan emlékszik majd erre a pillanatra, és vajon menynyiben befolyásolja további karrierjét ez a néhány perc. Könnyen lehet, hogy sehogy,
hiszen annyira hétköznapi és természetes szituációban találkoztak, hogy ideje sem volt
végiggondolni, milyen nagy elmével is beszélget. De ennyi erővel az is előfordulhat, hogy
ez ad új lendületet a tanulmányainak, és ez a pár perc határozza meg további életét.
Elismert tudósként pedig egyszer majd elmondja: akkor döntötte el, hogy erre a pályára
lép, amikor Erwin Neherrel találkozott. Példaképekre szükségük van a fiataloknak. Sportolóként azt láthatják, miért érdemes keményen edzeni, pályaválasztás előtt pedig egyegy sikertörténet arra ösztönözheti őket, hogy merjenek nagyot álmodni. De persze az
elhatározás önmagában nem elég. Sok esetben a fiatalok hiába tesznek meg mindent
céljaikért, ha nem a legjobb iskolába járnak vagy nincs megfelelő anyagi hátterük, be
kell érjék a középszerűvel. Ezzel pedig tehetségek vesznek kárba, álmok foszlanak szét.
A Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó program példaképeket és lehetőséget
is ad a diákoknak, akiket középiskolás koruktól kezdve vezet végig a tudóssá válás lépcsőfokain. Világhírű kutatók oktatják őket és tartanak számukra előadásokat, olyan képzésben vehetnek részt tinédzserkoruktól kezdve, amelyről az egyetemisták nagy része
is csak álmodhat. És csak remélik a szervezők, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a fiatalok
maradni akarjanak, hiszen szakmai indoka így már aligha lehet annak, hogy Nyugat-Európába vagy Amerikába költözzenek tanulni. így pedig egyszer akár ők is példaképpé
válhatnak – annak a bizonyítékává, hogy nem egyszeri és megismételhetetlen volt az,
amit annak idején Szent-Györgyi Albert Szegeden megvalósított.
Cikk a cikkben:
Példaképekre szükségük van a fiataloknak
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ÚJABB VILÁGHÍRŰ PROFESSZOR ÉRKEZIK SZEGEDRE
Megjelent: 2019.11.28. 11:25
Szerző: Róth Balázs
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány ismét megrendezi a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIV. találkozóját.
Minden évben Nobel-díjas, vagy Nobel-díjhoz közeli, a világ élvonalába tartozó kutatók
érkeznek Szegedre. Tavasszal Erwin Neher Nobel-díjas kutatót látták vendégül, december 2-án pedig Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal ismerkedhetnek meg
a fiatalok, aki az elsők között tesztelte a patch clamp technikát élő sejtekben és pályafutása során 14 Nature, 5 Cell, 1 Lancet közleményt publikált.
A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszora The way of a scientist: A life experience címmel
tart díszelőadást a nagyközönségnek a Hunguest Hotel Forrás Juhász Gyula termében.
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Felület: vasarhely24.hu
Megjelenés dátuma: 2019.11.30.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/esemeny/ismet-nemzetkozi-hirukutatokkal-talalkozhatnak-a-szegedi-tudos-akademia-novendekei-2
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ISMÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Szerző: Ács Helga
Közzétéve: 2019. november 30. szombat 15:49
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és hallgatói a Tisza-parti városban hétfőtől - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást.
A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő
mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató
díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a
fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista
korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg
negyven hallgató.
mti
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Felület: szeged.hu
Megjelenés dátuma: 2019.11.30.
Eredeti link: https://szeged.hu/hirek/31907/ujabb-nobel-dijas-erkezik-a-szegeditudos-akademia-novendekeihez
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ÚJABB NOBEL-DÍJAS ÉRKEZIK A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA
NÖVENDÉKEIHEZ
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas
német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási
és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és
hallgatói a Szegeden hétfőtől.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást.
A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő
mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató
díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a
fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista
korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg
negyven hallgató.
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ISMÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és hallgatói a Tisza-parti városban hétfőtől – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást.
A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő
mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató
díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a
fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista
korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg
negyven hallgató.
Fotó: illusztráció
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HÍRES KUTATÓK TALÁLKOZNAK A DIÁKOKKAL SZEGEDEN
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és
tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és hallgatói a Tisza-parti városban hétfőtől - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást.
A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő
mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató
díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol
a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg
negyven hallgató.
Forrás: MTI
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ISMÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATNAK A SZEGEDI
TUDÓS AKADÉMIA NÖVENDÉKEI
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre.
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas német
sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és hallgatói a Tisza-parti
városban hétfőtől – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást. A háromnapos rendezvény során a 2013-ban
indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok
napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos
fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.
A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat
alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg negyven hallgató.
KA: A Szegedi Tudós Akadémia vezetője a Nobel-díjas Bert Sakmann. Archív fotó: Karnok Csaba
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NOBEL-DÍJAS SEJTFILOZÓFUS JÖN SZEGEDRE HOLNAP
Szűcs Dániel
2019. 12. 01.
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas
német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási
és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és
hallgatói hétfőtől – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást.
A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő
mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató
díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva
hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a
fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista
korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg
negyven hallgató.
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ISMÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ KUTATÓK SZEGEDEN
2019. december 02. 05:44
Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas
német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási
és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és
hallgatói a Tisza-parti városban hétfőtől.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós
útja: élettapasztalat címmel tart előadást. A háromnapos rendezvény során a 2013-ban
indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató díjat.
A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.
Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között, a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan végigkísérő programot, amelynek célja, hogy
hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi
képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.
A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel
működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével. A kezdeményezés
részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a
fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista
korosztályból felvételi eljárás útján kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg negyven hallgató.
(forrás: MTI)
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OLE PETERSEN: A TUDOMÁNY ÖSSZEKÖTI A KÜLÖNBÖZŐ HÁTTERŰ
EMBEREKET
Tizennegyedik alkalommal találkoztak egy, a világ élvonalába tartozó tudóssal a
Szegedi Tudós Akadémia növendékei. Százhuszonhárom iskolából mintegy 1000
diák jött el a rendezvényre. A hétfőtől szerdáig tartó programban Ole Petersen,
dán származású orvos-fiziológussal ismerkedtek meg a fiatalok. A találkozó alkalmából átadták az idei Kiváló Hallgató Díjat, amit Porkoláb Gergő kapott.
Nobel-díjas vagy Nobel-díjhoz közeli tudósok segítik és inspirálják a fiatal szegedi kutatókat, a Szegedi Tudós Akadémia növendékeit. Az elmúlt három napban Ole Petersen járt
náluk, aki az elsők között tesztelte a patch clamp technikát élő sejtekben. Petersen számos közleményt publikált a legnagyobb folyóiratokban, köztük a Nature-ben, a Cell-ben
és a Lacnet-ben. A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszora előadást is tartott a fiataloknak.
Az eseményről sajtótájékoztatón számoltak be a felek szerdán. Hegyi Péter, a találkozót szervező Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány programigazgatója
a Szeged Televíziónak elmondta: a gimnazisták olyan tudósokkal és kutatókkal találkozhatnak, akikkel korábban nem kerülhettek kapcsolatba.
„A tanárok pedig olyan képzést kaphatnak, amit azelőtt nem kaptak, de emellett összekötjük a tanárokat az egyetemekkel is. Ők korábban nagyon komoly munkát végeztek,
hiszen felfedezték a tehetségeket, és büszkeséggel töltheti őket, hogy a felfedezettjeik
bekerülnek egy komoly felsőoktatási intézménybe” – mondta Hegyi Péter. A programigazgató kiemelte: mindenki nyer a programmal, mert a diákok, a tanárok is fejlődnek,
a kutatók pedig „tálcán kapják a legjobb tanulókat”.
Ole Petersen azt mondta, egy különleges programnak ígérkezett a visszatérni az iskolákba, megtalálni legtehetségesebb diákokat, és felvázolni nekik, mit gondol a tudományról. A tudós hozzátette: úgy látja, hogy az ilyen találkozók nagyon fontosak, mivel
a tudomány kiemelkedően fontos a jövő közösségének.
„Megtalálni a legtehetségesebb diákokat, megadni nekik azt a támogatást, amire szükségük van, kapcsolatba hozni őket valódi tudósokkal, egyfajta szolgálatot jelent az ország jövője érdekében.”– tette hozzá. Azt is elmondta: a diákoknak nyilván hatalmas
inspirációt jelent a tudósok látogatása. A diákoknak egy kötetlen beszélgetés során azt
mondta, hogy nincs többé nemzeti tudományos felfogás, mert a tudomány nemzetközi
léptékű. Ez szerinte azért is fontos, mert a tudományban különböző hátterű és különböző helyről érkező emberek találkoznak, és képesek együtt dolgozni, aminek az angol
nyelv ismerete is a záloga.
Deli Mária és Veszelka Szilvia irányítása alatt kutat közel négy éve Porkoláb Gergő, aki
megkapta a Kiváló Hallgató Díjat. Porkoláb Gergő mentoraival egy új agyi gyógyszer-beviteli rendszert fejlesztenek. A rendszer abból áll, hogy azokat a hatóanyagokat, amelyek nem jutnak át a véragygáton, azaz nem jutnak be az agyba, nanorészecskékbe
csomagolják, és a felülszínüket célzómolekulákkal borítják be. Így a nanorészecskéket
már felismeri az agy, a hatóanyag pedig átjut a véragygáton. A célzórendszer alkalmas
akár gyulladáscsökkentő szerek agyba juttatására is.
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OLE PETERSENNEL TALÁLKOZTAK A FIATALOK SZEGEDEN
A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszora érkezett a városba a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára, amin idén Porkoláb Gergő kapta a Kiváló Hallgató Díjat.
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját Szegeden december 2-a és 4-e között a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért
Alapítvány. Minden évben Nobel-díjas, vagy a díjhoz közeli, a világ élvonalába tartozó
kutatók érkeznek a rendezvényre, tavasszal Erwin Neher Nobel-díjas kutatót látta vendégül Szeged, ez alkalommal pedig Ole Petersen, dán származású orvos-fiziológussal
ismerkedhetnek meg a fiatalok.
A hasnyálmirigy betegségek megelőzéséért
A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszorának főbb kutatási területe a celluláris kalcium jelátviteli folyamatok, valamint a kalciumionok túlzott felvételének és leadásának káros
hatásai a hasnyálmirigyben. Petersen kimutatta, hogy a kalciumionok áramlásának
gyógyszeres blokkolásával csökkenthető a túlzott enzimaktivitás, így az abból következő sejthalál és gyulladás is megakadályozható a hasnyálmirigyben. Minderről kedden
tartott előadást a fiataloknak, akik 123 gimnáziumból érkeztek, több mint ezren.
Nanorészecskékben a jövő
Mint minden évben, úgy idén is átadták a Kiváló Hallgató Díjat, amit ezúttal Porkoláb
Gergő vehetett át a célzott nanorészecskék felvételének vizsgálata különböző agyi
sejttípusokban témájú kutatásáért. Előadásából kiderült, számos betegség kezelését
megnehezíti, hogy a hatóanyagok többsége nem képes átjutni a vér-agy gáton, ezért
a probléma megoldására kutatócsoportjával az agyba bevinni kívánt anyagokat nanorészecskékbe töltik, a részecskék felszínét pedig olyan célzómolekulákkal borítják be,
melyet a vér-agy gát szállítófehérjéi felismernek. Mint mondta, a végső terápiás célpontok azonban az idegsejtek, amelyekhez a hatóanyagoknak a vér-agy gátat követően a
szomszédos periciták és gliasejtek rétegén keresztül is át kell jutniuk. A nanorészecskék
tervezésénél ezért fontos, hogy olyan hordozórendszert hozzanak létre, amelyet akár
több agyi sejttípus is képes megkötni és felvenni – tette hozzá. Eredményeik alapján
a nanorészecskék kettős célzása alkalmasnak lehet agyi gyógyszerbeviteli rendszerek
kifejlesztése során.
Országos hírű találkozó
Hegyi Pétertől, az alapítvány programigazgatójától megtudtuk, Szombathelyről, Debrecenből, Vácról, Kaposvárról és Pécsről is érkeztek fiatalok, azonban nemcsak az intézmények körében, hanem a tudományos életben is nagy figyelmet kap programjuk,
amit Szent-Györgyi Albert emlékére indítottak. Mint mondta, komoly dolog jött létre
Szegeden, amikor ide költözött az egyetem, most hasonlóan nagy dolgot szeretnénk
létrehozni az alapítvánnyal.
Képgaléria: A Nobel-díjas Ole Petersennel találkoztak a fiatalok Szegeden
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A NOBEL-DÍJAS OLE PETERSENNEL TALÁLKOZTAK A FIATALOK SZEGEDEN
Eredményeik alapján a nanorészecskék kettős célzása alkalmasnak lehet agyi
gyógyszerbeviteli rendszerek kifejlesztése során.
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját Szegeden december 2-a és 4-e között a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért
Alapítvány. Minden évben Nobel-díjas, vagy a díjhoz közeli, a világ élvonalába tartozó
kutatók érkeznek a rendezvényre, tavasszal Erwin Neher Nobel-díjas kutatót látta vendégül Szeged, ez alkalommal pedig Ole Petersen, dán származású orvos-fiziológussal
ismerkedhetnek meg a fiatalok - írta a délmagyar.hu.
Mint minden évben, úgy idén is átadták a Kiváló Hallgató Díjat, amit ezúttal Porkoláb
Gergő vehetett át a célzott nanorészecskék felvételének vizsgálata különböző agyi
sejttípusokban témájú kutatásáért. Előadásából kiderült, számos betegség kezelését
megnehezíti, hogy a hatóanyagok többsége nem képes átjutni a vér-agy gáton, ezért
a probléma megoldására kutatócsoportjával az agyba bevinni kívánt anyagokat nanorészecskékbe töltik, a részecskék felszínét pedig olyan célzómolekulákkal borítják be,
melyet a vér-agy gát szállítófehérjéi felismernek. Mint mondta, a végső terápiás célpontok azonban az idegsejtek, amelyekhez a hatóanyagoknak a vér-agy gátat követően a
szomszédos periciták és gliasejtek rétegén keresztül is át kell jutniuk. A nanorészecskék
tervezésénél ezért fontos, hogy olyan hordozórendszert hozzanak létre, amelyet akár
több agyi sejttípus is képes megkötni és felvenni – tette hozzá.
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Eredeti link: https://palankhir.hu/2019/12/06/nobel-dijasok-es-tehetseges-diakokxiv-talalkozoja/
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NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XIV. TALÁLKOZÓJA
Prof. Ole Petersen dán származású orvos-fiziológus látogatott el Szegedre a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIV. találkozója alkalmából. A 2019. december
2-4. között megrendezésre került tudományos programsorozaton ez alkalommal
68 középiskola 285 diákja vehetett részt.
A konferencia sajtótájékoztatóján elhangzott; a város közgyűlése által elfogadott támogatási szerződés értelmében öt évre 150 millió forintnyi támogatást kapott a Szegedi
Tudós Akadémia programja, valamint az annak keretében kialakításra kerülő Kollégium. A Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója elnevezésű többnapnyi, tudományos képzés köré szerveződő eseményt évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi
Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet
megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges fiatalok érdeklődését.
A háromnapos, tudományos képzés köré szerveződő esemény résztvevői számos szakmai program mellett a Szent-Györgyi Hallgatók és Mentorok tudományos előadásait
hallgathatták meg, valamint részt vehettek a találkozó díszvendége, prof. Ole Petersen
„The way of a scientist: A life experience” című előadásán is. A Cardiffi Egyetem világhírű
kutatóprofesszora elsők között tesztelte a patch clamp technikát élő sejtekben, és pályafutása során 14 Nature, 5 Cell, valamint 1 Lancet közleményt publikált.
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia, iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai- és
nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendékek számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIV. találkozójának utolsó napján – december
4-én – tartott sajtótájékoztatón Kardos János, a SZMJV Művelődési Osztályának osztályvezetője elmondta, hogy egy az idén elfogadott támogatási szerződés értelmében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata öt éven át évente 30 millió forintot biztosít a
Szegedi Tudós Akadémia programjára, valamint az annak keretében kialakításra kerülő
Kollégium kialakítására. Szintén az összeg keretein belül a város „Szeged ösztöndíjjal”
segíti elő a kiváló teljesítményű, szegedi középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók és
doktori képzésben résztvevők helyben történő letelepedését.
Dr. Varró András, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának elnöke a sajtótóértekezleten elhangzott beszédében megköszönte a város kiemelkedő támogatását, és megemlítette, hogy ez az elejétől fogva közös projekt volt. A program sikertörténete 2012-ben vette kezdetét, az akkori konferencián – melynek szintén
jelentős támogatást biztosított a város – kilenc Nobel-díjas és nagyjából ezer tudós vett
részt. A Szegedi Tudós Akadémia azóta is számos jelentős eredményt ért el, melyhez
elengedhetetlen a város, a kormányzat és az egyetem töretlen együttműködése – hang-
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súlyozta az elnök. Dr. Hegyi Péter, az Alapítvány programigazgatója rámutatott, hogy a
Szegedi
Tudós Akadémia sikere messze meghaladta a kezdeti elvárásokat. „Korábban arra gondoltunk, hogy az ország legkiválóbb gimnáziumaiból vonunk be 300-500 diákot a programba, jelenleg azonban 123 középiskola több, mint 1000 tanulója vesz részt rendezvényeinken.” A programigazgató kihangsúlyozta, hogy Szeged tudományos aktivitásának
növelése érdekében az Alapítvány tovább folytatja a Nobel-díjas kutatók és más kimagasló tudományos eredménnyel rendelkező szakemberek meghívását a programokra,
hiszen a siker már a publikációkban, tudományos eredményekben, nemzetközi figyelemben is megmutatkozik. Ole Petersen orvos, fiziológus és kutatóprofesszor a sajtótájékoztatón elmondta mennyire kiemelkedőnek és nemzetközi szinten egyedülállónak
tarja ezt a programsorozatot, hiszen a fiatalok érdeklődését már korán a tudományok
felé tereli, és lehetőségekkel teli jövőképet mutat fel számukra. A Szegedi Tudós Akadémia tevékenyége egy hosszútávú befektetés, ami azonban mindenképpen meg fog
térülni, lévén a jövő lényeges kérdéseire a tudomány adhatja meg a válaszokat.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.
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Felület: oroscafe.hu
Megjelenés dátuma: 2019.12.06.
Eredeti link: https://palankhir.hu/2019/12/06/nobel-dijasok-es-tehetseges-diakokxiv-talalkozoja/
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KONFERENCIÁN KÉPVISELTÉK ISKOLÁJUKAT A TÁNCSICS GIMNÁZIUM
TEHETSÉGES TANULÓI
Írta: Bojtor Zalán - 2019-12-06
December 2. és 4. között rendezték meg Szegeden a XIV. Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját, melyre a Táncsics Mihály Gimnázium három tanulója és
kísérő tanáruk, Francziszti László is meghívást kapott.
A konferencia díszvendége Ole Petersen professzor volt, akinek fő kutatási területei a
sejtek kalcium jelátviteli folyamatai, valamint a kalcium túlzott felvételének és leadásának hatásai a hasnyálmirigyben. A rendezvényre meghívott tanulók egyetemi hallgatók
által vezetett kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt, ahol a fiatal kutatók hasznos
információkkal látták el őket.
A rendezvény délutáni programjaként a Szent-Györgyi mentorok, többek közt dr. Horváth Péter Élet a pixelek mögött című bemutatóját hallgathatták meg a résztvevők. Ole
Petersen előadását követően egy kulturális est következett, majd a konferencia zárásaként a tanulók meglátogathatták a mentorok laboratóriumait, megismerhették az ott
zajló kutatásokat.
A Táncsics Mihály Gimnáziumot három tehetséges tanulója, a 11. B osztályból Durajda
Gerda és Krizsán Bence, valamint a 12. B osztályos Mlinarics Sára képviselte, kísérő tanáruk, Francziszti László társaságában.
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A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI
KÖZPONTJÁNAK ÁTADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATOTT
MÉDIA MONITORING
Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2019.12.05. (1, 3. oldal)

507

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIV. találkozója

OLE PETERSEN NOBEL-DÍJASSAL TALÁLKOZTAK SZEGEDEN
SZEGED.
Ole Petersen, dán származású orvos-fiziológussal ismerkedhetnek meg a fiatalok a tizennegyedik alkalommal megszervezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóján. A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszorának főbb kutatási területe a hasnyálmirigyben történő sejthalál és gyulladás megakadályozása, többek közt erről tanult tőle a 123
hazai középiskolából érkezett diák. A találkozón idén is átadták a kiválóság díjat, amit
Porkoláb Gergő érdemelt ki, aki kutatócsoportjával a nanorészecskéket vizsgálja, főként
agyi sejtekre történő hatásukat. Szombathelyről, Debrecenből, Vácról, Kaposvárról és
Pécsről is érkeztek tanulók a háromnapos eseményre, melyen a Szent-Györgyi Program
mentorai is előadtak. Horváth Péter például arról, hogy a mesterséges intelligenciának
milyen szerepe van a rákkutatásban és a biológiában, Boldogkői Zsolt az Alzheimer-kór
molekuláris aspektusainak kutatásáról számolt be, Deli Mária a biológiai gátrendszerek
fontosságáról adott számot, míg Hunyadi Attila a természetes anyagokról adott információt.
KA: 23 hazai középiskolából érkezett diák, hogy a Nobel-díjassal találkozzon. Fotó: Török
János

OLE PETERSEN NOBEL-DÍJASSAL TALÁLKOZTAK A FIATALOK.
A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszora érkezett a városba a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára, amin idén Porkoláb Gergő kapta a Kiváló Hallgató Díjat.
123 GIMNÁZIUMBÓL TÖBB MINT 1000 DIÁK VETT RÉSZT A SZEGEDI PROGRAMON
Szeged
Kiss Anna
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját Szegeden december 2-a és 4-e között a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért
Alapítvány. Minden évben Nobel-díjas, vagy a díjhoz közeli, a világ élvonalába tartozó
kutatók érkeznek a rendezvényre, tavasszal Erwin Neher Nobel-díjas kutatót látta vendégül Szeged, ez alkalommal pedig Ole Petersen, dán származású orvos-fiziológussal
ismerkedhetnek meg a fiatalok.
A hasnyálmirigy betegségek megelőzéséért
A Cardiffi Egyetem kutatóprofesszorának főbb kutatási területe a celluláris kalcium jelátviteli folyamatok, valamint a kalciumionok túlzott felvételének és leadásának káros
hatásai a hasnyálmirigyben. Petersen kimutatta, hogy a kalciumionok áramlásának
gyógyszeres blokkolásával csökkenthető a túlzott enzimaktivitás, így az abból következő sejthalál és gyulladás is megakadályozható a hasnyálmirigyben. Minderről kedden
tartott előadást a fiataloknak, akik 123 gimnáziumból érkeztek, több mint ezren.
Nanorészecskékben a gyógyítás jövője
Mint minden évben, úgy idén is átadták a Kiváló Hallgató Díjat, amit ezúttal Porkoláb
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Gergő vehetett át a célzott nanorészecskék felvételének vizsgálata különböző agyi
sejttípusokban témájú kutatásáért. Előadásából kiderült, számos betegség kezelését
megnehezíti, hogy a hatóanyagok többsége nem képes átjutni a vér-agy gáton, ezért
a probléma megoldására kutatócsoportjával az agyba bevinni kívánt anyagokat nanorészecskékbe töltik, a részecskék felszínét pedig olyan célzómolekulákkal borítják be,
melyet a vér-agy gát szállítófehérjéi felismernek. Mint mondta, a végső terápiás célpontok azonban az idegsejtek, amelyekhez a hatóanyagoknak a vér-agy gátat követően a
szomszédos periciták és gliasejtek rétegén keresztül is át kell jutniuk. A nanorészecskék
tervezésénél ezért fontos, hogy olyan hordozórendszert hozzanak létre, amelyet akár
több agyi sejttípus is képes megkötni és felvenni – tette hozzá. Eredményeik alapján
a nanorészecskék kettős célzása alkalmasnak lehet agyi gyógyszerbeviteli rendszerek
kifejlesztése során.
Országos hírű találkozó
Hegyi Pétertől, az alapítvány programigazgatójától megtudtuk, Szombathelyről, Debrecenből, Vácról, Kaposvárról és Pécsről is érkeztek fiatalok A program, amit Szent-Györgyi Albert emlékére indítottak, nemcsak az intézmények körében, hanem a tudományos
életben országosan is nagy figyelmet kap. Mint mondta, komoly dolog jött létre Szegeden, amikor ide költözött az egyetem, most hasonlóan nagy dolgot szeretnénk létrehozni az alapítvánnyal.
KA: A tegnapi sajtótájékoztatón kiderült, hogy Ole Petersen előadására 123 gimnáziumból több mint 1000 diák vett részt. Fotó: Török János
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Felület: Békés megyei hírlap
Megjelenés dátuma: 2019.12.06. (4. oldal)

KUTATÓKKAL TALÁLKOZHATTAK
OROSHÁZA/SZEGED
A XIV. Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóján volt díszvendég Ole Petersen
kutatóprofesszor, akinek fő kutatási területe a sejtek kalcium-jelátviteli folyamatai, valamint a kalcium túlzott felvételének és leadásának hatásai a hasnyálmirigyben. A fiatal
kutatók számos hasznos információval látták el a tanulókat. A Szent-Györgyi mentor,
dr. Horváth Péter – aki egykoron az orosházi Táncsicsban érettségizett – Élet a pixelek
mögött címmel tartott előadást. A gimnáziumot idén Durajda Gerda, Krizsán Bence és
Mlinarics Sára képviselte Francziszti László kísérő tanárral.
Cs. I.
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XV. TALÁLKOZÓJA
2020. december 3–4.
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MÉDIAMEGJELENÉSEK

A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XIII. TALÁLKOZÓJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ ONLINE MÉDIAMONITORING
Felület: webradio.hu
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://webradio.hu/hirek/belfold/nagy-laszlo-kapta-az-idei-szentgyorgyi-talentum-dijat
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NAGY LÁSZLÓ KAPTA AZ IDEI SZENT-GYÖRGYI TALENTUM DÍJAT
Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet biokémiai intézetének munkatársa
kapta az idei Szent-Györgyi Talentum Díjat - tájékoztatta a Szegedi Orvosbiológiai
Kutatások Jövőjéért Alapítvány hétfőn az MTI-t.
Az elismerést a tizenötödik alkalommal megszervezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóján adták át, melyet a járványhelyzet miatt idén online formában rendeztek meg ötven középiskola mintegy 280 diákja és tanáraik részvételével. A találkozón
mások mellett a 2009-ben Nobel-díjjal kitüntetett Ada Yonath tartott előadást, az izraeli
biokémikus az antibiotikumok következő generációjáról beszélt.
A Szent-Györgyi Talentum Díjat 2013-ban alapította az alapítvány. Az elismerésre érdemes kutatót a civil szervezet kuratóriuma az adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas
kutatókkal közösen választja ki.
A díjat az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért adják át. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka
jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.
Nagy László a hifás soksejtűség evolúciós eredetének összehasonlító genomikai módszerekkel végzett feltárásáért érdemelte ki az elismerést. A szakember érdeklődésének
középpontjában a genom-evolúció általános szabályszerűségei, a komplexitás időbeli változása és a gombák egyedfejlődése, valamint ezek biotechnológiai alkalmazásai
állnak. A gombák a modern biotechnológiában legáltalánosabban használt mikrobák,
amelyekben az évszázadra visszatekintő kutatás ellenére hatalmas kiaknázatlan potenciál rejlik.
Nagy László és munkatársai kutatásaik során a gombák fejlődéstanát és a komplex növényi poliszacharidokat - lignocellulózt, cellulóztartalmú növényi sejtfalat - bontani képes
enzimeik termelődését irányító génszabályozási hálózatokat térképezik föl. A gombák
a növényi sejtfal leghatékonyabb mikrobiális lebontó szervezetei, amelyek sejten kívüli
enzimrendszereiknek köszönhetően hatalmas potenciállal bírnak a bioüzemanyagok
gyártásának területén. A kutatók célja megérteni a gombák soksejtű növekedésének
evolúciós eredetét, azonosítani az abban szerepet játszó géneket és nem génjellegű
genomi régiókat, valamint az így kapott tudást lefordítani a bioüzemanyag-gyártásban
és a gomba-biotechnológiában hasznos újításokra.
(MTI)
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Felület: Délmagyarország
Megjelenés dátuma: 2020.12.08.
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Felület: Szegedma.hu
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://szegedma.hu/2020/12/nem-maradt-el-a-nobel-dijasok-es-atehetseges-diakok-talalkozoja
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NEM MARADT EL A NOBEL-DÍJASOK ÉS A TEHETSÉGES DIÁKOK SZEGEDI
TALÁLKOZÓJA
Ezúttal Dr. Ada Yonath izraeli Nobel-díjas biokémikus volt a december 3-4. között
a virtuális térben megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozójának díszvendége. A járványügyi helyzetre tekintettel 50 középiskola mintegy
280 diákja és tanáraik online platformon tudtak bekapcsolódni a programsorozatba.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója elnevezésű tudományos programot
évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges
fiatalok érdeklődését.
A kétnapos tudományos képzés köré szerveződő esemény résztvevői számos szakmai
program mellett Talentum-díjjal elismert Szent-Györgyi Mentorok tudományos előadásait, valamint a találkozó díszvendége, Dr. Ada Yonath (képünkön) „Next generation antibiotics” című előadását hallgathatták meg. Az izraeli Nobel-díjas professzor 2009-ben
„a riboszóma szerkezetének és működésének kutatásáért” megosztott kémiai Nobel-díjat kapott Venkatraman Ramakrishnan és Thomas A. Steitz társaságában.
Az online konferencián az esemény leginteraktívabb része sem maradt el. A középiskolás diákok és az egyetemista hallgatók 8-10 fős csoportokban online platformon tudtak
élő eszmecserét folytatni a hallgatók szakmai munkájáról és a Szegedi Tudós Akadémia
program egyetemi részében rejlő lehetőségeiről.
A konferencia programelemei visszanézhetők a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány honlapján (www.nobel-szeged.hu/konferencia).
Talentum-díj
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban megalapította a
Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz, és – a Nobel-díj mintájára – egyszeri
felfedezéshez kapcsolódjon. A díjazottat a Szegedre látogató Nobel-díjas kutatok és a
kuratórium tagjai közösen választják ki.
Az idei év díjazottja Dr. Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetének munkatársa, akire az alábbi témában elért kiemelkedő kutatási eredményeiért
esett a választás: „Hifás soksejtűség evolúciós eredetének feltárása összehasonlító genomikai módszerekkel.”
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Felület: Vásárhely24.com
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: http://www.vasarhely24.com/iskolapad/xv-alkalommal-kerult-sor-anobel-dijasok-es-tehetseges-diakok-talalkozojara-szegeden
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XV. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
TALÁLKOZÓJÁRA SZEGEDEN
Ezúttal Dr. Ada Yonathizraeli Nobel-díjas biokémikus volta 2020. december 3-4.
között a virtuális térben megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV.
találkozója konferencia díszvendége.A járványügyi helyzetre tekintettel az50 középiskola mintegy 280 diákja és tanáraik online platformon tudtak bekapcsolódni a programsorozatba.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója elnevezésű tudományos programot
évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges
fiatalok érdeklődését.
A kétnapos tudományos képzés köré szerveződő esemény résztvevői számos szakmai
program mellett Talentum-díjjal elismert Szent-Györgyi Mentorok tudományos előadásait, valamint a találkozó díszvendége,Dr. Ada Yonath„Nextgenerationantibiotics” című
előadásáthallgathatták meg. Az izraeli Nobel-díjas professzor 2009-ben „a riboszóma
szerkezetének és működésének kutatásáért” megosztott kémiai Nobel-díjat kapott VenkatramanRamakrishnan-nal és Thomas A. Steitz-zel közösen.
Az online konferencián az esemény leginteraktívabb része sem maradt el. A Szent-Györgyi középiskolás diákok és a Szent-Györgyi egyetemista hallgatók 8-10 fős csoportokban online platformon tudtak élő eszmecserét folytatni a Hallgatók szakmai munkájáról
és a Szegedi Tudós Akadémia program egyetemi részében rejlő lehetőségeiről.
A konferencia programelemei visszanézhetők a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány honlapján (www.nobel-szeged.hu/konferencia).
Talentum-díj
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban megalapította a
Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz, es – a Nobel-díj mintajara – egyszeri
felfedezéshez kapcsolódjon. A díjazottat a Szegedre látogató Nobel-díjas kutatok es a
kuratórium tagjai közösen választják ki.
Az idei év díjazottja Dr. Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetének munkatársa, akire az alábbi témában elért kiemelkedő kutatási eredményeiért
esett a választás: „Hifás soksejtűség evolúciós eredetének feltárása összehasonlító genomikai módszerekkel.”
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia, iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai- és nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a
tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendé-
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kek számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Innovációs és Technológiai Minisztériumtámogatásával valósul meg.
forrás Szegedi Tudósakadémia, borítókép archív szeged.hu

519

Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója

Felület: Hőgyes Endre Gimnázium
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://hogyes.hu/2020/12/07/szegedi-tudos-akademia-nobel-dijasokes-tehetseges-diakok-xv-talalkozoja/
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SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK XV.
TALÁLKOZÓJA
2020. december 3 és 4-én került megrendezésre a Szegedi Tudós Akadémia Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója, idén a vírushelyzetre való tekintettel online
formában. Iskolánkból Varga Noémi (11.a), Ulveczki Csilla (11.a) és Berényi Barnabás
(12.b) vehetett részt.
A programot három érdekes előadás indította, amelyeken különféle orvostudományi
kutatásokat mutattak be. Ezután a három korábbi TALENTUM-díjas valamint az idei díjazottak (TALENTUM-díjas tudós, Szent-Györgyi Diák és Szent-Györgyi Hallgató) előadásait hallgathattuk meg az első nap első felében majd egy egyszerű tesztet kellett kitöltenünk. A délután második felében videófilmet néztünk a készülő kollégiumról, és
megnéztük a 2012-es jubileumi Nobel díj konferenciát.
A második napot az antibiotikum rezisztenciáról szóló előadással kezdhettük, majd egy
tesztet kellett kitöltenünk a hallottak alapján. Ezután a laborok működésébe pillanthattunk be. Mindhárman a Neurovaszkuláris egység kutatócsoport munkáját ismerhettük
meg egy rövid videó keretében, ami az agyban található erekkel foglalkozik. Majd egy
újabb tesztfeladatsor kitöltése után kisebb csoportokba osztottak minket és videóhívás keretein belül érdeklődhettünk a kutatócsoportról. A beszélgetést Szent-Györgyi
hallgatók vezették, így feltehettünk nekik kérdéseket a személyes tapasztalataikról a
programmal kapcsolatban. Ezután Szegedről, a Szegedi Tudós Akadémiáról, valamint a
Tudományegyetemről készült bemutatókat tekinthettünk meg.
Majd a nap végén Ada Yonath biokémikus előadását hallhattuk, aki Nobel-díjat kapott a
riboszóma felépítéséről és működéséről való kutatásáért. Ez idő alatt kérdéseket tehettünk fel a kutatással, illetve az életútjával kapcsolatban.
Mindannyiunk számára nagyon érdekesek voltak az előadások és mindkét nap alatt
újabb hasznos ismeretek szerezhettünk. Az online forma ellenére is értékes élményekkel gazdagodtunk és hálásak vagyunk amiért részt vehettünk a programon. Reméljük,
hogy legközelebb személyesen is jelen lehetünk a konferencián.
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Felület: Palánk Hír
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: http://palankhir.hu/2020/12/07/xv-alkalommal-kerult-sor-a-nobeldijasok-es-tehetseges-diakok-talalkozojara/
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XV. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
TALÁLKOZÓJÁRA
Ezúttal Dr. Ada Yonath izraeli Nobel-díjas biokémikus volt a 2020. december 3-4.
között a virtuális térben megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV.
találkozója konferencia díszvendége. A járványügyi helyzetre tekintettel az 50
középiskola mintegy 280 diákja és tanáraik online platformon tudtak bekapcsolódni a programsorozatba.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója elnevezésű tudományos programot évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány,
a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő
célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi
és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges fiatalok érdeklődését.
A kétnapos tudományos képzés köré szerveződő esemény résztvevői számos szakmai
program mellett Talentum-díjjal elismert Szent-Györgyi Mentorok tudományos előadásait, valamint a találkozó díszvendége, Dr. Ada Yonath „Next generation antibiotics”
című előadását hallgathatták meg. Az izraeli Nobel-díjas professzor 2009-ben „a riboszóma szerkezetének és működésének kutatásáért” megosztott kémiai Nobel-díjat kapott Venkatraman Ramakrishnan-nal és Thomas A. Steitz-zel közösen.
Az online konferencián az esemény leginteraktívabb része sem maradt el. A Szent-Györgyi középiskolás diákok és a Szent-Györgyi egyetemista hallgatók 8-10 fős csoportokban online platformon tudtak élő eszmecserét folytatni a Hallgatók szakmai munkájáról
és a Szegedi Tudós Akadémia program egyetemi részében rejlő lehetőségeiről. A konferencia programelemei visszanézhetők a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért
Alapítvány honlapján (www.nobel-szeged.hu/konferencia).
Talentum-díj
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban megalapította a
Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz, es – a Nobel-díj mintajara – egyszeri
felfedezéshez kapcsolódjon. A díjazottat a Szegedre látogató Nobel-díjas kutatok es a
kuratórium tagjai közösen választják ki. Az idei év díjazottja Dr. Nagy László, a Szegedi
Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetének munkatársa, akire az alábbi témában elért kiemelkedő kutatási eredményeiért esett a választás: „Hifás soksejtűség evolúciós
eredetének feltárása összehasonlító genomikai módszerekkel.”
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia, iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai- és nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a
tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendékek számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és
arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia
Programja az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.
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Felület: Hírstart
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://www.hirstart.hu/hk/20201207_xv_alkalommal_kerult_sor_a_
nobel-dijasok_es_tehetseges_diakok_talalkozojara_szegeden

XV. ALKALOMMAL KERÜLT SOR A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK
TALÁLKOZÓJÁRA SZEGEDEN
Ezúttal Dr. Ada Yonathizraeli Nobel-díjas biokémikus volta 2020. december 3-4. között a
virtuális térben megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója konferencia díszvendége.A járványügyi helyzetre tekintettel az50 középiskola mintegy 280 diákja és
tanáraik online platformon tudtak bekapcsolódni a programsorozatba.
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Felület: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Megjelenés dátuma: 2020.12.11.
Eredeti link: http://www.brc.hu/en/blog/2020/12/11/az-szbk-bol-keruelt-ki-az-evszent-gyoergyi-hallgatoja-2020-dij-nyertese
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AZ SZBK-BÓL KERÜLT KI “AZ ÉV SZENT-GYÖRGYI HALLGATÓJA 2020” DÍJ
NYERTESE
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem szervezésével 15. alkalommal került megrendezésre a “Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója”. A kétnapos konferencia (december 3-4.) keretén belül került átadásra “Az év Szent-Györgyi Hallgatója 2020” díj,
amelyet idén Meszlényi Valéria Éva vehetett át. Vali - Siklós László mentorálásával- az
amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) elnevezésű gyógyíthatatlan betegség patomechanizmusát vizsgálja a SZBK Biofizikai Intézetében. Előadásában a témában elért legújabb
kutatásait prezentálta, amelynek absztraktját változtatás nélkül közöljük (forrás: http://
nobel-szeged.hu/konferencia/):
Alterations of motor axon terminals in mice due to passive transfer with sera of amyotrophic lateral sclerosis patients with identified mutations
Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable neurodegenerative disease affecting the motor neurons in the brain and spinal cord, leading to the loss of
voluntary muscle function. ALS can be classified as familial or sporadic based on its
inheritance. Previously, our research group demonstrated an increase of the calcium level and increase of the number of synaptic vesicles in the motor axon terminals (MATs)
of sporadic ALS patients. These alterations could be conferred to mice via passive transfer of the sera from these patients. In the present experiment we aimed to question the
similar effect of the sera from another population of patients, which possess identified
mutations.
Methods: Patients with 11 different ALS-related mutations participated in our study.
Balb/c mice were injected intraperitoneally with sera of ALS patients or healthy individuals for two days. After the passive transfer, calcium histochemistry was performed
and MATs in the interosseus muscles were investigated under electron microscope.
Intracellular calcium content and synaptic vesicle number was quantified.
Results: Passive transfer resulted in significant increase of intracellular calcium levels
and synaptic vesicle number in the MATs of mice due to the passive transfer of sera
from ALS patients with identified mutations, similar to sera from sporadic ALS patients.
In addition, ultrastructural signs of degeneration were also observed at the neuro-muscular synapses.
Discussion: Our findings support the unifying hypothesis, that the pathomechanism underlying the identical manifestation of the disease with or without identified mutations
is based on a common final pathway, in which calcium increase plays a central role.
Az előadás videója a következő linken érhető el: https://youtu.be/QxOcyQ_tfKE
A Valival készült interjú a http://www.nobel-szeged.hu/ weboldalon lesz megtalálható.
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Felület: Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://osztalyfonok.hu/5368/
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ISMÉT NOBEL-DÍJAS ÉLETPÁLYAMODELL A SZEGEDI FIATALOKNAK
XV. alkalommal került sor a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára
Ezúttal Dr. Ada Yonath izraeli Nobel-díjas biokémikus volt a 2020. december 3-4. között
a virtuális térben megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója konferencia díszvendége. A járványügyi helyzetre tekintettel az 50 középiskola mintegy 280
diákja és tanáraik online platformon tudtak bekapcsolódni a programsorozatba.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója elnevezésű tudományos programot
évente kétszer rendezi meg közösen a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területek felé fordíthassák a tehetséges
fiatalok érdeklődését.
A kétnapos tudományos képzés köré szerveződő esemény résztvevői számos szakmai
program mellett Talentum-díjjal elismert Szent-Györgyi Mentorok tudományos előadásait, valamint a találkozó díszvendége, Dr. Ada Yonath „Next generation antibiotics”
című előadását hallgathatták meg. Az izraeli Nobel-díjas professzor 2009-ben „a riboszóma szerkezetének és működésének kutatásáért” megosztott kémiai Nobel-díjat kapott Venkatraman Ramakrishnan-nal és Thomas A. Steitz-zel közösen.
Az online konferencián az esemény leginteraktívabb része sem maradt el. A Szent-Györgyi középiskolás diákok és a Szent-Györgyi egyetemista hallgatók 8-10 fős csoportokban online platformon tudtak élő eszmecserét folytatni a Hallgatók szakmai munkájáról
és a Szegedi Tudós Akadémia program egyetemi részében rejlő lehetőségeiről.
A konferencia programelemei visszanézhetők a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány honlapján (www.nobel-szeged.hu/konferencia).
Talentum-díj
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban megalapította a
Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz, es – a Nobel-díj mintajara – egyszeri
felfedezéshez kapcsolódjon. A díjazottat a Szegedre látogató Nobel-díjas kutatok es a
kuratórium tagjai közösen választják ki.
Az idei év díjazottja Dr. Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetének munkatársa, akire az alábbi témában elért kiemelkedő kutatási eredményeiért
esett a választás: „Hifás soksejtűség evolúciós eredetének feltárása összehasonlító genomikai módszerekkel.”
Az Alapítvány és az általa létrehozott multigenerációs tehetséggondozó iskola, a Szegedi Tudós Akadémia, iskolatípusokon és életszakaszokon átívelő tehetséggondozással,
hazai- és nemzetközi mentorokkal és inspiráló környezet segítségével valósítja meg a
tehetséggondozást új dimenzióba helyező programot. Ezzel megteremtik a növendé-
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kek számára a Nobel-díj elnyerésének feltételeit és arra ösztönzik őket, hogy Magyarországon maradva válasszák a tudományos életpályát.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja
az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.
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Felület: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Megjelenés dátuma: 2020.12.10.
Eredeti link: http://www.brc.hu/hu/blog/2020/12/10/kiemelkedo-kutatasieredmenyeiert-ebben-az-evben-nagy-laszlo-kapta-a-szent-gyoergyi-talentum-dijat
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KIEMELKEDŐ KUTATÁSI EREDMÉNYEIÉRT EBBEN AZ ÉVBEN NAGY LÁSZLÓ
KAPTA A SZENT-GYÖRGYI TALENTUM DÍJAT.
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban alapította meg a
Szent-Györgyi Talentum Díjat. Ezt az elismerést, amely egyike Szeged nagy presztízsű kitüntetéseinek, olyan kutatóknak ítélik oda, akik Szegeden végzik kiemelkedő tudományos
munkájukat. Az idei évben Nagy László, az SZBK Biokémiai Intézet, Lendület Gomba Genomika és Evolúció Csoportjának vezetője nyerte el ezt a díjat, melyet a gombák soksejtűségének evolúciós eredetét feltáró publikációjukért ítéltek oda. A publikáció a Nature Communications nevű folyóirat hasábjain jelent meg 2019-ben. Nagy László kutatócsoportjával
az evolúcióbiológia, genetika és összehasonlító genomika módszereit ötvözve elemzi a
gombák soksejtűségének eredetét. A soksejtű növekedés a gombák számos, társadalmi
és gazdasági szempontból jelentős képességében kulcsfontosságú, így például az állati és
növényi kórokozók vagy különböző ipari alkalmazások területén. Ez a tulajdonság teszi a
gombák számára lehetővé a nehezen hozzáférhető növényi szerves anyagok (pl. lignin,
lignocellulóz) lebontását, aminek a bioüzemanyag gyártásban veszik nagy hasznát. A díjat
minden évben tavasszal adják át a “Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója” elnevezésű rendezvény keretein belül. 2020-ban, a járványhelyzet következtében, ez a kétnapos
esemény decemberre halasztódott, és teljes egészében online került megrendezésre.
A díjátadóról és az előadásról készült felvétel a következő linken érhető el: https://youtu.be/
QxOcyQ_tfKE
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Felület: Szeged 365
Megjelenés dátuma: 2020.12.07.
Eredeti link: https://szeged365.hu/2020/12/07/ujabb-kutatoi-siker-szegedrol-nagylaszlo-nyerte-el-az-idei-szent-gyorgyi-talentum-dijat/
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ÚJABB KUTATÓI SIKER SZEGEDRŐL: NAGY LÁSZLÓ NYERTE EL AZ IDEI
SZENT-GYÖRGYI TALENTUM DÍJAT
Megvan az idei díjazott: Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet biokémiai intézetének munkatársa kapta 2020-ban a Szent-Györgyi Talentum Díjat – tájékoztatta
a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány hétfőn az MTI-t. Az elismerést a tizenötödik alkalommal megszervezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóján adták át, melyet a járványhelyzet miatt idén online formában rendeztek
meg ötven középiskola mintegy 280 diákja és tanáraik részvételével.
A Szent-Györgyi Talentum Díjat 2013-ban alapította az alapítvány. Az elismerésre érdemes
kutatót a civil szervezet kuratóriuma az adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas kutatókkal közösen választja ki. A díjat az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is
meghatározó felfedezésért adják át. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja,
aki – a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan – a felfedezéséhez kapcsolódó
kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.
AZ IDEI ÉVBEN NAGY LÁSZLÓ ÉRDEMELTE KI A DÍJAT
Nagy László a hifás soksejtűség evolúciós eredetének összehasonlító genomikai módszerekkel végzett feltárásáért érdemelte ki az elismerést. A szakember érdeklődésének középpontjában a genom-evolúció általános szabályszerűségei, a komplexitás időbeli változása
és a gombák egyedfejlődése, valamint ezek biotechnológiai alkalmazásai állnak. A gombák
a modern biotechnológiában legáltalánosabban használt mikrobák, amelyekben az évszázadra visszatekintő kutatás ellenére hatalmas kiaknázatlan potenciál rejlik. Nagy László és
munkatársai kutatásaik során a gombák fejlődéstanát és a komplex növényi poliszacharidokat – lignocellulózt, cellulóztartalmú növényi sejtfalat – bontani képes enzimeik termelődését irányító génszabályozási hálózatokat térképezik fel. A gombák a növényi sejtfal leghatékonyabb mikrobiális lebontó szervezetei, amelyek sejten kívüli enzimrendszereiknek
köszönhetően hatalmas potenciállal bírnak a bioüzemanyagok gyártásának területén. A kutatók célja megérteni a gombák soksejtű növekedésének evolúciós eredetét, azonosítani az
abban szerepet játszó géneket és nem génjellegű genomi régiókat, valamint az így kapott
tudást lefordítani a bioüzemanyag-gyártásban és a gomba-biotechnológiában hasznos újításokra.
Úgy látszik, a szegedi kutatók nagyon belelendültek a munkába, hiszen nem is olyan rég
további sikerekről számoltunk be:
Szegedi kutatók segítségével térképezték fel a koronavírus 273 magyarországi vírusváltozatát
Szegedi kutatók is részt vettek abban a több intézmény által végzett vírusgenom-kutatási programban, ahol a koronavírus 273 Magyarországon is terjedő változatának genetikai feltérképezését végezték el a kutatók, ezek közül 85-öt a páciensektől tavasszal,
188-at pedig ősszel vett mintákból azonosítottak – áll az első eredményeket bemutató,
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont honlapján megjelent cikkben. A koronavírus-fertőzés
terjedési láncának …
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