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Az év ifjúságbarát települési önkormányzata 

Bearanyozódott 
domaszékiek 
Arany Titán-díj „Az év ifjúságba-
rát települési önkormányzata" 
kategóriájában első helyezést ért 
el Domaszék. A budapesti gálán 
a 15 fős küldöttség nevében Bör-
csök Lajos polgármester vette át 
az arannyal futtatott bronzszob-
rot. A település ifjúsági önkor-
mányzatát pedig „Az év ifjúsági 
szervezete" kategóriára jelölték. 

Két éve alapították az Arany Titán-
díjat, mellyel a fiatalokat, illetve az 
ifjúságért sokat tett önkormányza-
tokat, intézményeket és magán-
személyeket jutalmazzák. A zsűri 
megválasztotta az év legjobb is-
koláját, művészét, sportolóját, 
hőstettét, buliját, honlapját és 
menő öregjét. Tavaly a csongrádi 
Batsányi János gimnázium lett az 
év iskolája, mivel az összes diák-
juk továbbtanulhatott, illetve ha-
táron túh gyerekeket is fogadtak és 
2000 perces kosárlabda-mérkőzést 
rendeztek. 

Az idén a 12 kategória közül 
kettőben is jelölték Domaszéket. 
Az év ifjúsági szervezete címért a 
domaszéki ifjúsági önkormány-
zat is ringbe szállt. Itt azonban 
nem mellettük döntött a szakmai 
zsűri. Az év ifjúságbarát települé-
si önkormányzata kategóriában 
viszont a domaszéki önkormány-
zatot hozták ki győztesen a makói 
és a szentesi mellett. A budapes-
ti Bárka Színházban rendezett gá-
lára 15 fós domaszéki küldöttség 
utazott föl Börcsök Lajos polgár-
mester vezetésével. Az Arany Ti-
tán-szobrot - márványtömbön, 
arannyal futtatott bronzfejet, So-
mogyi Emese szobrászművész al-
kotását - a község első embere 
vette át. 

Az Ifjúsági és Sportminisztérium 
és a Diák- és Ifjúsági Újságírók 

Országos Egyesülete által megal-
kotott díjra Domaszék másodszor 
nevezett. Tavaly is jelölték az „if-
júságbarát" kategóriára, de akkor 
nem sikerült nyerniük. 

Domaszéken két éve működik 
ifjúsági önkormányzat. Asztalos 
Árpád ifjúsági polgármester vezet-
te kis csapat azon munkálkodik, 
hogy összefogja a település fiatal-
ságát, közös programokat szervez-
zenek nekik. Ebben partner a nagy 
önkormányzat is. A 4100 fős la-
kosság harmada 25 év alatti, ebből 
307 általános iskolás. 

Évente mintegy 5,5 millió fo-
rintot szánnak a község költségve-
téséből különböző, fiatalokat ér-
deklő rendezvényekre, programok-
ra, valamint oktatásra. Tizenhá-
rom domaszéki gyerek kap Bursa 
Hungarica szociábs alapú tovább-
tanulási támogatást, ketten az 
Arany János tehetségápoló általá-
nos iskolába járhatnak. Emellett 
a 35 év alatti önkormányzati dol-
gozók diplomaszerzését is segítik. 

Emellett családsegítő és gyer-
mekjóléti intézmény, diákönkor-
mányzat, teleház is áll a domaszé-
ki fiatalság szolgálatában. A 2000-
ben kinevezett ifjúsági referens 
pedig „tolmácsolja" a 30 év alat-
tiak problémáját, ötleteit, javasla-
tait a képviselő-testület felé. A 
községi rendezvényeken - sárgaré-
pa fesztivál, böllérnap, falunap -
is helyet kapnak a fiatalok. 

Domaszéken a felsőoktatásban 
tanuló, illetve a pályakezdő fiata-
lok otthonhoz jutását is segítik. Az 
idén 16 bérlakás épül a számuk-
ra. A beruházás költségeihez az 
önkormányzat 30 milbó forinttal 
járul hozzá. A hiányzó részt a Szé-
chenyi* terv pályázatán nyert 
összeggel fedezik. 

KORMOS TAMÁS 

Bába Karola ifjúsági referens és Börcsök Lajos polgármester 
a díjjal . Fotó: Gyenes Kálmán 

Az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Diák- és 
Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete alapí-
totta tavaly az Arany Titán-díjat. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó fiatalokat, valamint az if-
júságért kimagaslóan sokat tett személyeket, 
szervezeteket, önkormányzatokat jutalmaz-
nak. A szakmai zsűri tizenkét kategóriában hir-

detett a napokban eredményt. Kiderült, ki az 
év ifjú sportolója, diákrádiósa, de elismerésben 
részesült az év bulija, honlapja, kalandja is. 

Négy Csongrád megyei is van a győztesek kö-
zött. Domaszék kapta az év ifjúságbarát tele-
pülési önkormányzata kitüntetést. A Makón 
leigazolt Erdős Viktor országos bajnok sakko-

zó is átvehette az Arany Titán-szobrot és mel-
lé a 100 ezer forintos jutalmat. Az év ifjú 
művésze a l ó éves makói Balázs István Balázs 
lett Az év menő öregjének pedig a szentesi VE-
GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség két alapí-
tóját, Korom Pált és Koromné Seri Anikót vá-
lasztották. 

Életük nagy kalandja a korosztályi demokrácia 

Az év legmenőbb „öregjei" 

Koromné Seri Anikó és Korom Pál a korosztályi demokráciában végzett munkájáért kapott elismerést. 

Az Ifjúsági-díj megszűntével a 
nyolcvanas évek végén nem ma-
radt az ehsmerés kifejezésére alkal-
mas jutalom az olyan felnőttek 
számára, akik a fiatalság szervezé-
sével, az általuk nevelt és segített 
korosztály körében népszerűséget 
szereztek. Ezért a Diákújságírók 
Országos Egyesülete létrehívta az 
Arany Titán-díjat, melyet manap-
ság az Ifjúsági és Sportminisztéri-
um képviselője ad át. 

„Az év nagy öregjei" kategóriá-
ban ebben az évben a szentesi Ko-
rom házaspár kapta meg az elis-
merést. A közéleti személyisé-
gekből álló kuratóriumnak, orszá-
gos megmérettetés eredménye-
ként, titkos szavazással három je-
lölt - Halász fudit színművész, a 
budapesti katolikus Bajzáth atya, 
valamint a szentesi Korom Pál és 
Koromné Seri Anikó - közül kel-
lett választania. 

Eredeti foglalkozását tekintve a 

szentesi házaspár mindkét tagja 
vízügyi szakember. De közös éle-
tük nagy kalandja a korosztályi 
demokrácia: mindketten felnőtt 
segítőként dolgoznak a Szentesi 
Diákönkormányzatban (a SZI-
DÖK-ben). A fővárosi Bárka Szín-
házban tartott díjátadó ünnepsé-
gen a terem befogadóképessége 
gyengének bizonyult, ahol - Ko-
rom Pál szavaival - „meghatóan 
nagy véleménnyel" voltak róluk 
a mára felnőtté vált, általuk te-
relgetett egykori kamaszok. Mind-
ketten úgy gondolják, hogy a diák-
közéletiségnek politikai imázst 
kölcsönözni merénylet a dolog lé-
nyege ellen. Az ilyenfajta befekte-
tés hosszú távon hozza meg gyü-
mölcsét. 

A diákönkormányzat - a Ko-
rom házaspár szerint - legitimi-
tását két irányból nyeri: egyrészt 
a diákok közötti demokratikus 
választás, másrészt a felnőtt ön-

kormányzat respektje révén. Az is-
kola általában és alapvetően tekin-
télyelvű intézmény, ezért a játék 
lényege ott dől el, hogy a telepü-
lési önkormányzat és az intéz-
mény között milyen viszony ala-
kul ki a diákönkormányzat meg-
ítélésekor. Fontos, hogy a diákok 
települési szinten beleszólhassa-
nak az őket érintő kérdésekbe. 
Szentesen a fiatalok testülete, 
vagyis a SZIDOK képviselőit rend-
szeresen meghívják a városatyák, 
valamint a város önkormányzati 
testületének művelődési és okta-
tási, valamint a sportbizottsága 
üléseire. Például a kertvárosi ját-
szótér terveinek elkészítésekor a 
város igényt tartott a diákok vé-
leményére. Ebben az évben Szen-
tes költségvetéséből pályázati 
önerőre 750 ezer forintot kapnak 
a diákok, akik egyébként már ma-
guk is írják pályázataikat - bizo-
nyítva: ebben a műfajban nagy 

Fotó: Tésik Attila 

rutinra tettek szert. A Korom Pál 
és felesége - gyakorló apa és anya 
lévén - úgy gondolja, a fiataloknak 
nincs joguk megkérdőjelezni a 
szülők jogait, viszont arról beszél-
hetnek, sőt beszéljenek is, ők ho-
gyan képzelik a közösségi életet, 
kik és mik szeretnének lenni va-
lójában. 

A házaspár elismeri: otthon 
sincs mindig egyetértés, sőt kés-
hegyig menő viták zajlanak kö-
zöttük is, bizonyos kérdésekről. 
E tapasztalat alapján is a konszen-
zusra helyezik a hangsúlyt, mert 
a kompromisszum félmegoldás 
volna. Férj és feleség két különböző 
egyéniség, de kiválóan kiegészítik 
egymást: Anikó harcos, mindent 
azonnal elintéz, férje pedig - saját 
bevallása szerint - nyugodt, gon-
dolkodó alkat. Egyetértésben úgy 
hiszik: ők nem öregek, hanem 
ezeréves túlélők. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Viktor világversenyekre készül Balázs István Balázs: Az év ifjú művésze 

Az Ezüst és az Arany Csapó után... 
A magyar sakksport legújabb felfedezettje - Almási Zoltán és a szegedi 
Lékó Péter után - a békéscsabai-makói Erdős Viktor (képünkön). A 14 
éves fiatalember tavaly nyáron igazolt Békéscsabáról a Makói SVSE-be, 
s tiniként is erőssége lett a Maros-parti OB l-es együttesnek. A spanyo-
lországi világbajnokság hozta meg számára az igazi kiugrást: száznégy.in-
duló közül veretlenül lett első. A tizenegy partiból hetet megnyert, négy-
szer pedig döntetlenül végzett riválisával. Lapunk hagyományos év végi 
szavazásán ő lett az esztendő utánpótlás-sportolója. S ezzel még nem ért 
véget az ehsmerések sora: az ISM által 2000-ben alapított Arany Titán-
díj jutalmazottja lehetett, a legjobb ifjú sportolóként. - Arról már koráb-
ban értesítettek minket, hogy Viktor ott van a jelöltek között - árulta el 
az édesapa, Erdős Attila. - A három aspiráló közül a zsűri választott, de 
ők sem ismerték egymás döntését, azt csak a szavazatokat egyeztető bi-
zottság tagjai tudták. A boríték kibontásakor, az ünnepségen derült ki -
mint például az Oscar-díj átadásakor - ki a nyertes. Nagyon örültünk, ami-
kor meghallottuk a srác nevét. - Nem számítottam erre az ehsmerésre 
- mondta az ifjú tehetség, akinek a neve - Viktor (győztes, győző) - le-
het, hogy a „végzete". - Ez is megerősít abban, hogy megfelelő sportágat 
választottam és jó úton járok. Szeretnék még fejlődni, bekerülni a világ-
ranglistán az első százba, majd világversenyeken is jó eredményeket el-
érni. 

IMRE PÉTER 

Összesen hat fiatal alkotót jelöltek az Arany Titán-díjra Az év ifjú művé-
sze kategóriában, s közülük a zsűri a Makói Videó- és Művészeti 
Műhely tagjának, a tizenhat éves Balázs István Balázsnak (képünkön) 
ítélte oda a szobrot. 

A két makói díjazottat tegnap délután fogadta Makó polgármeste-
re. A találkozóra Erdős Viktor édesapjával együtt jött el, Balázs Istvánt 
pedig mestere képviselte, a tanítványnak ugyanis Budapestre kellett 
mennie. A makóiak büszkék, hiszen a tizenkét díjból kettő ide került, 
s a makói önkormányzat is a három jelölt között szerepelt az egyik 
kategóriában. Czibolya Kálmán, a Makói Videó- és Művészeti Műhely 
vezetője azt mondta, szakmai szempontból nagy ehsmerés volt szá-
mára, számukra az Arany Titán-szobor, hozzátette: az elmúlt hat év-
ben Európában a szakma már több díjjal is jutalmazta Balázs filmje-
it, s most végre a hazai elismerés is megérkezett, éppen jókor. 

Balázs István Balázst dokumentumfilmjei, aTanyafilm és a Másik 
Világ révén ismerik a szakmabeliek, munkái a felnőtt mezőnyben is 
állják a versenyt. Többek között elnyerte már a Berlini Médiafeszti-
vál Ezüst és Arany Csapóját is. Sikereiről lapunk évek óta rendszere-
sen beszámol. 
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