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DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged - 27. alkalommal adják át a ma 19 órakor
kezdődő gálaesten a Szegedért Alapítvány díjait a
nagyszínházban. A város legpatinásabb civil
szervezetének idei fődíját Kondorosi Éva biokémikus, a
tudományos kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla-díját
Balázs Mihály irodalomtörténész, a művészeti
kuratórium Gregor József-díját Dusha Béla fotóművész, a
társadalmi-állampolgári kuratórium Debreczeni Pál-díját
Tajti Gabriella, a SZTE Kulturális Irodájának vezetője
kapta. (A kitüntetetteket mutatja be alábbi
összeállításunk.) Az idei gálát - amelyen a Budapest Bár
ad koncertet - Gellérfy László szerkeszti,
háziasszonyként Beslin Anita vezeti.

Népszerű

Zimány Linda
bikiniben pózolt Fotó

Ásotthalmon is
nyert az Algyő

hirdetés
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Anyatigrissé lett a biológus
Kondorosi Éva növénybiológus, akadémikus ma este veszi át a Szegedért
Alapítvány fődíját.
A szerelem és a kutatómunka hozta Szegedre, és itt teljesedett ki. Egyedül
maradva szinte csak a tudománynak él; Kelet-Európa talán legelismertebb
kutatónője. Emellett nagymama és hobbikertész.

Kisalfold.hu ajánlja

– Váratlanul ért és meghatott a hír, hogy én kapom a fődíjat. Nagyon sokat
jelent ez nekem. Nem Szegeden születtem, de itt töltöttem életem
legboldogabb napjait, itt váltam igazi kutatóvá. Az évek során teljesen
szegedivé váltam, és bár hosszabb időt töltöttem külföldön, haza mindig ide
tértem. Ez a díj annak a bizonyítéka is, hogy nemcsak én kötődöm Szegedhez,
de a város is sajátjának tekint – mondta Kondorosi Éva növénybiológus,
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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akadémikus a kitüntetésről.
Ádám és Éva
– Amikor az ELTE-n biológusokat toboroztak Szegedre az új Szegedi Biológiai
Központba, eszembe sem jutott jelentkezni. Népköztársasági ösztöndíjasként
az egyetemen maradhattam volna, és két kiváló intézet is állást ajánlott.
Kondorosi Ádámtól tanultam meg baktériumokkal dolgozni. Ádám mindenben,
így sportban és tanulásban is kiváló volt, ráadásul rendkívül jóképű volt, aki
Clark Gable-lel is felvehette volna a versenyt. Az egyetemen titokban csodáltuk
egymást, de nem tettünk egymás felé egy lépést sem. Aztán Ádám Szegedre
került az SZBK Genetikai Intézetébe, én meg folytattam a munkáját. A szegedi
megbeszéléseken egy életre egymásba szerettünk. Ugyanakkor látva a szegedi
biológiakutató tudományos életét, egyértelmű vált, hogy csak itt érdemes és
lehet igazán színvonalas kutatómunkát végezni – tette hozzá.

Akció lmbe illő rablás a 83-as főút
mellett: vascsővel estek a lengyel autó
utasainak Gyarmatnál

Szolgáltatások

– Összeházasodtunk, én is Szegedre kerültem, elkezdtük közös életünket.
Ádám és Éva, még a nevünkben is egymásra találtunk. Ám csak rövid idő
adatott, mert ő 2011 januárjától már nincs velünk. Megtisztelő, hogy a
díjátadásra az Academia Europaea elnöke is eljön, különösen, mert az
intézmény a férjem tudományos munkásságának emlékére nemzetközi díjat
hozott létre a növénybiológiában elért kiemelkedő felfedezések elismerésére.
Ezt a díjat először idén augusztusban adják át egy budapesti nemzetközi
konferencián. Ez a díj ugyancsak a Szegeden elért tudományos eredmények
elismeréséhez kötődik.

ELADÓ

A nagy visszatérés
– Franciaországban a férjem két
A kutatáson túl
évtizeden át vezetett egy
növénytudományi intézetet. Én
Kondorosi Évának a kutatás és a
eközben a kutatómunkát
tudományszervezés tölti ki az életét.
szerveztem, és tudományos
Nagy ismeretségi köre van, de ha ideje
igazgatóként irányítottam a
engedi, meglátogatja lányát és nyolc
csoportom munkáját. Amikor
hónapos unokáját. Szívesen jár
hosszan tartó betegsége
színházba, olvas és kertészkedik, és
elkezdődött, kettőnkért is
még mindig nyitott a kihívásokra.
helytálltam. A szomorú évek
során anyatigrissé váltam. Védtem és próbáltam életben tartani a párom,
gyeltem a tinédzser lányunkra. Máig nem értem, hogy tudtam ebben az
időszakban a tudományterületünket meghatározó, alapvetően új
felfedezéseket tenni, amiért az amerikai tudományos akadémia is tagjai közé
választott – teszi hozzá a távollétük éveiről Kondorosi Éva.

Déliapró
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15. Egyetemi Tavasz IV.

– 2007-ben elnyertem egy magyar–francia államközi szerződében kiírt
pályázatot, ami lehetővé tette a visszatérést Magyarországra. Új intézetet, a
Baygent hoztuk létre Szegeden számos munkahelyet teremtve. A kutatóintézet
témái és lehetőségei több tehetséges atal kutatót vonzottak vissza külföldről.
A Baygen rövid időn belül nemzetközileg is ismertté és elismertté vált. 2011ben elnyertem az Európai Kutatási Tanács (EKT) pályázatát, amellyel egy
időben az intézet beolvadt a SZBK-ba.
Egyedül maradva Kondorosi Éva egymás után kapta és kapja a nemzetközi
felkéréseket. Tagjai közé hívta az EKT tudományos testülete, az Academia
Europaea vezetősége, az ENSZ-főtitkár tanácsadó testülete, a francia, a német
és az európai akadémia. Ő az egyetlen magyar tagja az amerikai tudományos
akadémiának. Rengeteg elfoglaltsága legalább havi egyhetes utazást jelent,
főleg az EKT-ban vezetett munkacsoportjával kapcsolatban, amelynek célja,
hogy javaslataikkal segítsék az új uniós tagállamok pályázatainak sikerarányát.
Emellett folytatja kutatómunkáját, és aktív részese a magyar tudományos
életnek.

2018. 05. 02. 10:00 | családi

A könyvmoly

Tudósítóink jelentik

Bámul, mint újszegedi birka a traktorra
- gépesítették a vezérürüt?

Pillangósok párbeszéde
A Kondorosi-munkacsoport pillangósvirágú növények, így a lucerna
együttélését kutatja baktériumokkal. Ez a párbeszéd mindkét fél számára
előnyös, mivel a gazdanövény táplálja a baktériumokat, cserébe azok a növény
fejlődéséhez szükséges nitrogénforrást biztosítják a levegő nitrogénjének
megkötésével. Ebben a folyamatban 800-féle különböző növényi eredetű kis
fehérje, úgy nevezett peptid vesz részt.
A baktériumok di erenciálódásának felfedezése mérföldkövet jelent a
mikrobiológiában, de más szimbiotikus rendszerek megértésében is. A
peptidek biológiai aktivitását vizsgálva egy részükről kimutatták, hogy képesek
elpusztítani különféle káros baktériumokat, gombákat. Ezek a felfedezések
számos felhasználáshoz vezetnek a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, de a
humán- és állatgyógyászatban is hozhat átütő sikereket, különösen az
antibiotikumokra már nem reagáló fertőzések esetében.

Tajti Gabriella kulturális menedzser
Ha ősz, akkor egyetemi tanévkezdés – és Őszi Kulturális Fesztivál, immár húsz
éve. És ha Őszi Kulturális Fesztivál, akkor Tajti Gabi, az egyetem egyszemélyes
intézménye. Nem Gabriella, hanem Gabi, így ismeri őt az egész város. Az ő
ötlete volt, hogy 2015 őszén a rektori épület lépcsőjén, Szent-Györgyi Albert
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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bronzszobra mellett egy teljes hónapon át minden délben verset mondjon
hallgató, oktató vagy más, irodalmat kedvelő civil, és az épület előtti téren
bámészkodó vagy siető, bevásárolni vagy ebédelni igyekvő ember megálljon,
verset hallgasson.
Részese volt 2004-ben az István, a király, 2006-ban az Utazás című rockopera,
és 2014/15-ben a Tizenkét dühös ember visszhangos sikerének. Mindezeket az
egyetem prezentálta a városnak, jelezvén azt is, hogy az egyetem nem csak a
falain belül van. Sőt az egyetem legalább annyira az egyetem falain kívül is
jelen van, a színházban, a moziban, a múzeumban, a REÖK-ben, az Agórában, a
Grand Caféban, az Ifjúsági Házban, a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Belvárosi
moziban, a Somogyi-könyvtárban, a kávézókban, klubokban, a városi terein és
zugaiban.

Tajti Gabriella.

Az egyetem és az egyetemes kultúra mindenütt ott van, és mindenki számára
elérhető. Ezt a hitvallást vallja és gyakorolja Tajti Gabi, aki különös gondot
fordít a színház és az egyetem kapcsolatára, kezdeményezője a Színházi Nyílt
Napnak, drámapályázatok kiírásának, évek óta szervezi és adja át az egyetem
közönségdíját a színházi évad arra érdemes művészének. Tagja a Dömötördíjakat odaítélő kuratóriumnak is.
Tajti Gabit minden Szegedhez köti. Itt született, itt érettségizett a Ságvárigimnáziumban, itt szerezte diplomáit. 1991-től a JATE Klub klubvezetőhelyettese, 1993-tól a JATE Kulturális Titkárság programszervezője, majd 1998tól előbb a JATE, majd az egységes Szegedi Egyetem Kulturális Irodájának
vezetője. Hasonló kultúraszervező és szolgáltató iroda nincs egyetlen
magyarországi felsőoktatási intézményben sem. A minőség és a sokszínűség
dominál gondolkodásában, így az Egyetemi Tavasz és az Őszi Kulturális
Fesztivál rendezvényein, ahol tehetséges atal művészek sora tűnt fel.

Dusha Béla fotóművész
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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Amikor Dusha Béla fotóművész Látva lássatok kiállítása, a szegedi
alkotóművészekről készült fotóesszé-sorozat 2016. január 22-én megnyílt az
EDF DÉMÁSZ Galériában, tárlatnyitón ritka nagy tömeg jelent meg, alig fért el a
székház aulájában. A falakon hiteles portrék, köztük a Szegedért Alapítvány
korábbi művészeti kuratóriumi díjazottjai: Juronics Tamás, Király Levente,
Novák András, Pataki Ferenc, Tóth Sándor nézett le a legfrissebb díjazottra. Az
egész hangulatban benne volt, hogy Dusha Béla fotóművész egy városképi
jelentőségű ember, akit szinte mindenki ismer Szegeden, és akit nem feszélyez
a protokoll skatulyája. A kiállítás megnyitása óta is óriási népszerűségnek
örvend, nemcsak érdeklődő magánszemélyek látogatják, hanem iskolai
osztályok is itt ismerkednek Szeged kultúrájával, kiemelkedő művészeivel.
A díjra ajánlói azt írták: ha Bálint Sándort joggal nevezzük „a legszögedibb
szögedinek", akkor Dusha Bélát okkal hívhatjuk a város „legszögedibb
fotósának".

Dusha Béla fotóművész.

Pedig Dunabogdányban látta meg a napvilágot, a Szentendrei Ferences
Gimnáziumban érettségizett, fényképész szakvizsgát és fényképész
mestervizsgát Budapesten tett. 1971-ben került a Szegedi Biológiai
Kutatóközpontba, ahol közel húsz évig fotózott. Közben elvégezte a
Műegyetem mérnök továbbképző szakán a tudományos lm rendezése
szakot. 1992 óta vállalkozó, fotógaléria-tulajdonos, 2011-től oktatott a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Karán portré-, színház- és
épületfotográ át.
Dusha Béla mindenekelőtt fotóművész, Szeged fotósa. Legfőbb ihlető forrása
Szeged, a város vizuálisan megfogalmazott hangulata, lakóinak sokszínű élete
és kultúrája. A városról készített képeslapjai a világ minden szegletébe eljutva
formálják Szeged hírét és imázsát. A városról készített fotós albumai több
kiadásban jelentek meg, és ma már egyetlenként formálnak emlékezetes és
vizuálisan rendkívül megragadó képet szűkebb hazánkról. Igazi szenzáció a
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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februárban megjelent legújabb albuma: Szeged, a fénnyel rajzolt város. Eddig
közel húsz kiállítása volt, amelyek témája mindig Szeged, a szegedi kultúra.
Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, vezeti a Szegedi Akadémiai
Bizottság fotóművészeti szakbizottságát.

Balázs Mihály irodalomtörténész
Van abban valami szimbolikus, hogy Balázs Mihály irodalomtörténész
professzort ugyanolyan jól ismerik a Szegedi Tudományegyetem jogelődjén, a
Kolozsvári Tudományegyetemen, mint itthon. 2003–2007 között régi magyar
irodalmi és irodalomelméleti stúdiumokat tartott Kolozsvárott, amelyeknek
visszhangos sikerük volt oktatók és hallgatók között egyaránt. Balázs Mihály az
irodalom történetének rendkívül érdekes, szép és nehéz területét műveli: a
régi magyar irodalom tanulmányozását. E téren Szegeden fejlődött ki a magyar
tudományosság egyik legfontosabb, nemzetközileg is elismert tudományos
műhelye, amely kezdetektől fogva benne volt a hazai és nemzetközi szakmai
vérkeringésben. A műhely rendkívül aktívan működik közre a Nemzetközi
Magyar Filológiai Társaság, majd a Nemzetközi Hungarológiai Társaság
tevékenységében.

Balázs Mihály.

A gyóni születésű Balázs Mihály ötven esztendeje a szegedi egyetem polgára,
itt kapott magyar–orosz szakos középiskolai tanári oklevelet. Végzés után a
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén kezdett dolgozni, és végezte
munkáját 1975–1978 között is, amikor az MTA Irodalomtudományi Intézetének
munkatársa volt. 1981-től az irodalomtudományok kandidátusa, 1997-től az
MTA doktora, ebben az évben habilitált, 1998 óta egyetemi tanár. Jelentős
szakmai-közéleti tevékenysége: 1986–1989 között rektorhelyettes, 1996–2001
között tanszékvezető, 1998–2001 között dékán. Jelenleg is az
Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője.
A több évtizeden keresztül folytatott forrásfeltáró és kiadói tevékenységének
köszönhetően a magyar művelődés történek kora újkori időszakáról írott
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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értekezéseit a legnevesebb kutatóintézetek és egyetemi tanszékek használják.
Ezek összehasonlító elemzés formájában mutatják be a kora újkori
Magyarország és Erdély legfontosabb művelődési intézményeit, a térségben
meghonosodott szellemi áramlatokat. 5 önálló kötete, 5 könyvrészlete, 15
komoly alapkutatásra épülő szövegkiadása, számos szócikke és mintegy 100
szaktanulmánya jelent meg a magyar mellett angol, német, francia, orosz,
olasz és lengyel nyelven.
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Éljen május elseje! - Sör és
virsli nosztalgia a
szenioroknál

Hirdetés

Fejlesztéshez
tárolókapacitás bővítés
acélcsarnokban

cukiság

Életében először hallott
madárcsicsergést,
imádnivalóan reagált a...

Bács-Kiskun megye

Megkéselte felesége új
élettársát a keceli fér italozása miat...

érettségi 2018

Pénteken megkezdődik a a
2017/2018-as tanév májusjúniusi érettsé...

hirdetés

hirdetés

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_szegedert_alapitvany_27_dijatado_galaestje/2466859/
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