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Gábor Dénes-díjasok 
az SZBK kutatói 
A Szegedi Biológiai Központ 
(SZBK) két intézetében elért 
eredményeikért Gábor Dé-
ncs-díjat vehetett át tegnap Kiss 
György Botond genetikus és Zá-
vodszky Péter fizikus. 

A díjat 15 éve ítéli oda a Novofer 
Alapítvány kuratóriuma olyan 
szakembereknek, akik fejlesztési 
eredményeikkel, a létrehozott 
szellemi és műszaki alkotások 
bevezetésével és a felnövekvő ge-
nerációk kreativitásának fejlesz-
tésével tették sikeresebbé a ma-
gyar gazdaságot. 

A Budapesten tegnap megtar-
tott idei díjátadó ünnepségen az 
SZBK két intézetének kutatóit is 
kitüntették. A szegedi genetikai 
intézetben elért kutatási eredmé-
nyeiért kapta meg a díjat Kiss 
György Botond genetikus, aki az 
idei évtől már nem Szegeden, ha-
nem a Gödöllői Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Központban dol-
gozik, annak genetikai intézetét 
vezeti. Szegedi tudósként mun-
katársaival elsőként közölte a lu-
cerna genetikai térképét és izo-
lálta a gümőképzést irányító re-
ceptor kináz gént, a NORK-ot. A 
szimbiotikus nitrogénkötésben 

nélkülözhetetlen növényi gén 
térképezésen alapuló klónozásá-
ra világviszonylatban ez az első 
példa. Kiss György Botond ösz-
töndíjasként, majd vendégkuta-
tóként hosszabb ideig dolgozott 
francia, német, kanadai és egye-
sült államokbeli egyetemeken és 
kutatóintézetekben; szegedi 
munkatársai ajánlására a Novo-
fer kuratóriuma azt is elismerte a 
díjjal, hogy sokat tett a magyar 
szaktudás nemzetközi tekinté-
lyének növeléséért. 

Az SZBK Budapesten működő 
enmzimológiai intézetének ku-
tatóprofesszora Závodszky Pé-
ter akadémikus. A fizikai szem-
léletű szerkezeti biokémiai ku-
tatások megteremtésében, a 
módszertani eszköztár kialakí-
tásában, az enzimműködés sza-
bályozásának kutatásában, a 
molekuláris immunológiában 
elért eredményeiért, valamint 
ezek biotechnológiai alkalma-
zásáért kapta a díjat. A kurató-
rium a Magyar Innovációs Szö-
vetségben végzett tudomány-
szervező és tehetséggondozó 
munkájá t is elismerte a kitün-
tetéssel. 

Ki tud többet 
Deák Ferencről? 
Csongrádon sem iskola, sem 
egyéb intézmény nem viseli De-
ák Ferenc nevét, de a történelmet 
tanító tanárok mégis úgy érezték, 
hogy a múlt iránt érdeklődő diá-
kokkal a kötelező tananyagnál jó-
val többet kellene megismertetni. 
S ennek bevált kerete a vetélkedő, 
melyre egy városi általános iskola 
kivételével mind benevezett. A 
Deák-vetélkedő megszervezését a 
Kossuth Lajos Általános Iskola 

nevelőtestülete vállalta magára. 
A zsűriben a középiskolában ta-
nító történelemtanárok vettek 
részt, a TIT elnöke, Kecskés 
László vezette a játékos vetélke-
dőt. A zsűri elnöke, Erdélyi Péter 
azt hangsúlyozta, hogy szoros 
versenyben szerezte meg az első 
helyet a Kossuth Lajos, a másodi-
kat az ének-zenei, a harmadikat a 
bokrosi általános iskola csapata. 

B. GY. GY. 

Vendégénekesek főszereplésével újítják fel a Puccini-operát 

Tosca, a közönségkedvenc 
A szegedi operatársulat egyik 
legtöbbet játszott produkciója 
az Angyal Mária rendezésében 
színre vitt Ibsca. A népszerű 
Puccini-operát több éves szünet 
után pénteken este Tbmesi Má-
ria címszereplésével újítják fel a 
színházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Alighanem csúcstartó a szegcdi 
teátrumban Angyal Mária 
1980-as Tosca-produkciója: ez az 
az opera, amit az utóbbi negyed-
századhan legtöbbször játszott a 
társulat. Nehéz lenne felsorolni, 
az évek során ki mindenkit lát-
hatott a közönség a címszerep-
ben, hányan öltötték magukra 
Cavaradossi és Scarpia jelmezét. 
Többéves pihentetés után most 
újra elővették a tavaly elhunyt 
Varga Mátyás klasszikus díszle-
tét, Vágvölgyi Hona jelmezeit 
Papp ¡anó frissítette fel. - A Tos-
ca zseniális darab, a közönség 
imádja, mindig szívesen nézi 
meg ú j énekesgárdával. Rendezői 
koncepciómat most sem változ-
tattam meg, csupán az új szerep-
lók egyéniségéhez igazítottam -
mondja Angyal Mária, aki ezút-
tal is a tőle megszokott szenve-
délycsséggcl irányítja a próbákat. 
Molnár László zeneigazgató diri-
gálja a pénteki premiert, aki elé-
gedetten újságolja: szinte min-
den jegyük elfogyott, a Don Car-
loshoz hasonlóan telt házak előtt 
játszhatja majd a Puccini-operát 
a társulat. A színház nehéz anya-
gi helyzetérc való tekintettel a 
két Tosca, a pénteki premieren 
éneklő Temesi Mária, és a szom-
baton bemutatkozó Szilfai Már-
ta, valamint a Sekrestyésként 
egy alkalommal színre lépő Gre-
gor ¡ózsef is gázsi nélkül vállaltak 
el egy-egy előadást. 

A Cavaradossit éneklő Berkes János Angyal Máriával a tegnapi próbán. Fotó: Miskolczi Róbert 

Scarpiát pénteken Németh Jó-
zsef alakítja, akinek Escamillo 
mellett ez a legkedvesebb szere-
pe. - Nyolc-tíz különböző rende-
zésben énekeltem már itthon és 
külföldön. Harminckét éves vol-
tam, amikor a Pécsi Nemzeti 
Színházban először bemutatkoz-
tam vele. Bármilyen negatív figu-
ra is Scarpia, valójában hálás sze-
rep. Egy pedáns, fess és férfias 
ember gonoszságát, aljasságát 

kell nem a külsőségekre alapozó 
alakítással megmutatni. A nagy-
szerű Misura Zsuzsával, akivel 
civilben is jó barátságban va-
gyunk, nagyon sokszor énekel-
tem ezt az operát. Csodálatos 
előadást csináltunk Lvovban a 
moszkvai Bolsoj egykori vezető 
szopránjával, a moldáviai szár-
mazású Maria Bieshuval is, akit 
fiatalabb korában a szegedi kö-
zönség is hallhatott a Dóm téren 

Aida szerepében - meséli Né-
meth József, aki mellett Réti At-
tila és Kelemen Zoltán is bemu-
tatkozik majd Scarpiaként. 

Cavaradossi szerepére az Ope-
raház tenoristáját, a Szegeden 
már visszatérő vendégnek szá-
mító Berkes Jánost hívták meg, 
valamint énekli a szólamot 
Györfi István is, akit mostaná-
ban Don Carlosként láthatott a 
publikum. 

Játsszon 
vemnK! 

Az Allianz Hungária értékesítés irányítása 
megújul a dél-alföldi régióban 

Az Allianz Hungária Biztosító 
Rt. Dél-alföldi Igazgatóságán a 
jövő év elejétől Darida Pál 
osztályvezető irányításával két 
fiatal vezető koordinálja az ér-
tékesítési tevékenységet. A je-
lentős változásról és a felada-
tokról kérdeztük Pocsai Tibort 
és Szalai Györgyöt. 

Társaságunk vezetése fiata-
lítást hajtott végre az értékesí-
tési vonalon, és megúju l t 
struktúrával vágunk bele a 
2004-os esztendőbe. 

A kettőnk közötti munka-
megosztás ér te lmében fő fel-
adatom a fiókhálózatunk érté-
kesítésének koordinálása, se-
gítése - mondta Pocsai Tibor. Je-
lenleg több mint 15 irodával 
és közel 230 üzletkötővel ren-
delkezünk a régióban. Termé-
szetesen továbbra is célunk, 
hogy ér tékeinket megtartva 
magas szintű szolgáltatásaink-
kal álljunk ügyfeleink rendel-
kezésére. Széles termékská-
lánkkal, mely átöleli a biztosí-
tási módozatokat, a gépjármű-
biztosításoktól az életbiztosítá-
sig, a lakás- és vállalkozásbizto-
sításoktól a nyugdíjpénztárig 

és mindezt kiegészítve az FHB 
Lakáshitel Programjával, be-
tölthetjük azt a piacvezető sze-
repünket , amely a legnagyobb 
pénzügyi szolgáltatóvá teszi 
társaságunkat . Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás 
megköveteli, hogy olyan ma-
gasan kvalifikált üzletkötő 
munkatársak dolgozzanak az 
Allianz Hungária Biztosítónál, 
akik kihasználva cégünk ere-
jét, elnyerve ügyfeleink bizal-
mát a család pénzügyi tanács-
adójává tudnak válni! - tájékoz-
tatott Pocsai Tibor. 

- Aniint az a Pocsai úr által 
e lmondottakbői is látszik, a 
társaság nekem elsősorban a 
fiókhálózaton kívüli értéke-
sítés koordinálását, irányítását 
tőzte ki célul - kezdte Szalai 
György. Természetesen ket-
tőnk munkája nem válik el 
ilyen élesen egymástól, mivel 
számos ponton azonosak a fel-
adatok és természetesen a cé-
lok. 

Főként a gépjármű-értékesí-
tők, a takarékszövetkezetek, 
az utazási irodák, illetve a ban-
kok képezik a feladat gerin-
cét. A külső értékesítési csa-
tornák egyre je lentősebb sze-
repet játszanak a cég eredmé-
nyeinek alakulásában, az érté-
kesítési volumen jelentős ré-
szét ezen szervezetek képezik. 

Az autóbiztosítások terüle-
tén továbbra is piacvezetők va-
gyunk, és az ügyfelek több 
mint 50%-a az Allianz Hungá-
riánál rendelkezik biztosítás-
sal. Ezen eredmény elérésé-
héz a gépjármű-értékesítőkkel 
való korrekt együttműködésre 
törekszünk, mind az. értékesí-
tés, mind a szolgáltatás terüle-
tén. 

A takarékszövetkezetekkel 

kötött együttműködési megál-
lapodásunk keretében a tksz-
ek irodáiban is lehetőségük 
van az. ügyfeleknek az Allianz 
Hungár ia biztosításait meg-
kötni. Ezzel a lehetőséggel kö-
zel 80 irodában élhetnek ügy-
feleink a régióban. A takarék-
szövetkezetekkel az évek óta 
fennálló jó kapcsolat megtar-
tására és bővítésére törek-
szünk. 

Az utas- és baleset-biztosítási 
módozatunk értékesítésében 
az utazási irodák is részt vesz-
nek, hogy az utazni vágyók ké-
nyelmesen, egy helyszínen el-
intézhessék az utazáshoz kap-
csolódó biztosításkötést is. 

Az Allianz - FHB Lakáshitel 
Programmal ügyfeleink ki-
használhatják a Földhitel- és 
Jelzálogbank (FHB) államilag 
támogatott kedvezményes jel-
záloghitelének és az Allianz 
Hungária életbiztosításainak 
előnyös tulajdonságait. Jelen-
leg több mint 50 munkatár-
sunk jogosult FHB-s/.erződést 
kötni, akiknek segítségével az 
ügyfelek ügyintézése egy-
szerűbbé válik - tájékoztatott 
Szalai György, (x) 

önnek szól új játékunk, amennyiben kedvesével 

2004-ben kívánnak összeházasodni. 

HÍVJÁK M E G FOFTUllST 
A Z E S K Ü V Ő J Ü K R E ! 

\ veremén veink: 

Görögországi utazás a N ^ I N GOLD SUN TRAVEL UTAZASI »ODA 

felajánlásával l«.t:««MK 

Wellness hétvégé a FORRÁS SZÁLLÓBAN 

DÉLM.4CY ÁRORSMG-ajándekcsomag 

ö n n e k csak ki kell választani egy jól sikerült képet kettő-
jükről, beküldenie címünkre az alábbi kitöltött kuponnál 
együtt és várni a szerencsét. A nyertesek nevét a február 
ban megjelenő Délmagvarország CS kl lVO magazinban 
o l v a s h a t j á k . 

Beküldési határidő: 2004..január 20. 
Sorsolás.• 2004. január 22. 
Címünk: Délmagrarország Kiadó 673o Szeged. Sttfania 10. 
A borítékra kéljük írják ró. Délmagj-arország Esküvő 
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Kitől származik 
.Mi nem hirdetjük/ennen. hangos szóval, csak te. csak én. 
örökké s holtomiglan..." 

Cím: 

Telefonszám: 


