
4 •KAPCSOLATOK» S Z E R D A , 2003. MÁJUS 7. 

Nagy Koppány Zsolt Faludy-díjas 
Nagy Koppány Zsolt prózaíró 
(képünkön), a Szegedi Tüdo-
mányegyetem PhD-hallgatója 
kapta az idei Faludy-díjat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nyugati egyetemeken bősége-
sen akadnak olyan alapítványok, 
amelyek jelentős díjakkal isme-
rik cl a hallgatók kimagasló telje-
sítményét. Idehaza jóval keve-
sebb van ezekből, ezért is tartja 
nagy becsben a Szegedi Tudo-
mányegyetem a Faludy György 
Alapítvány díját, amit évről évre 
egy-egy olyan hallgatónak adnak 
át, aki tanulmányai mellett ígé-
retes szépirodalmi tevékenységet 
is folytat - hangsúlyozta tegnap, 
az idei Faludy-díj átadásán Seres 
László egyetemi tanár, a hallgatói 
ügyekért felelős rcktorhelyettes. 

Fried István Herder-díjas iroda-
lomtörténész, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke laudációjá-
ban először arra emlékeztetett, 
hogy a rendszerváltás idején Fa-
ludy György az emigrációból ha-
zatérve első előadóestjét Szege-
den tartotta, és meghatva dedi-
kálta azokat a szamizdatos köte-
teit, amelyekkel a hallgatók sor-
ban álltak. Ez az élmény is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a magyar 
irodalom nagy öregje díjat alapí-
tott. 

Az elmúlt években többek kö-
zött olyan ifjú irodalmárok - töb-
bek között Orbán János Dénes, 
Grecsó Krisztián - kapták meg a 
Faludy-díjat, akik azóta is bizo-
nyítottak, újabb köteteik jelen-
tek meg, és más irodalmi elisme-
réseket is elnyertek. Az idei díja-
zott, Nagy Koppány Zsolt 

1978-ban született Marosvásár-
helyen, Székelyudvarhelyen 
érettségizett, majd a kolozsvári 

egyetem magyar-angol szakán 
diplomázott. Jelenleg PhD hall-
gató Fried professzornál, és az er-
délyi próza jellegzetes alakjáról, 
Karácsony Benőről írja disszertá-
cióját. Első kötete Arról, hogy 
milyen nehéz címmel 2000-ben 
jelent meg Kolozsvárott. Nagy 
Koppány Zsolt írásművészetét 
mentora úgy jellemezte: erős 
benne a hajlam a fekete humor-
ra, a morbiditásra, a groteszkre, 
miközben különleges hangon rá-
csodálkozik a világra. Olyan 
színjátékot produkál, amelyben 
minden az, ami - mégis semmi 
sem az, ami. 

A fiatal prózaíró abszurd vilá-
gához jól illett a díjátadás: mint 
kiderült, a pénzjutalom mellé já-
ró díszoklevelet csak postán tud-
ják számára eljuttatni, mert elfe-
lejtették elkészíttetni... 

A Kinizsi 2000. Rt. igazgató-
tanácsa úgy döntöt t , felszámol-
ja a lóágazatot. A döntés nem 
csupán a falu idegenforgalmát 
érinti érzékenyen. 

Az első törzstenyészetet kétszáz 
esztendővel ezelőtt alapozták 
meg Mezőhegyesen, ahol ma is 
találhatók nóniuszok. Később a 
Hortobágyon és Fábiánsebes-
tyénben is alakult törzstenyészet 
a fekete és pej színű lovakból. A 
falu mezőgazdasági társasága ed-
dig fenntartotta a veszteséges ló-
ágazatot, ám az igazgatótanács 
úgy döntött, a továbbiakban nem 
tudja ezt vállalni. Farkas Sándor, 
a részvénytársaság elnöke el-
mondta: a döntésnek kizárólag 
anyagi jellegű oka van. Hosszú 
évek óta pluszterhet jelent szá-
mukra a lóágazat, mert egyértel-
műen ráfizetéses. A nóniuszokra 
állami támogatást kevesebbet és 
csak szigorúbb feltételekkel lehet 
igényelni, mint más fajtájú lo-

vakra. Úgy véli, a mai komoly 
sportkövetelményeket ez a faj 
nem tudja teljesíteni, a lipicai, 
német vagy holland fajtájú lovak-
kal könnyebb sikereket elérni; a 
nóniuszok nem hozzák meg a be-
léjük fektetett munka értékét. 

Az összesen mintegy harminc-
két egyedből álló törzstenyésze-
tet nem egyben értékesítik. A 
kancák legtöbbje már elkelt, me-
gyebeli tenyésztők vásárolták 
meg azokat, és a napokban ér-
keznek az országos minősítő in-
tézet munkatársai, hogy a fedező 
mének sorsáról döntsenek, me-
lyek valószínűleg a hortobágyi 
ménesbe, állami tulajdonba ke-
rülnek. Várhatóan a nyár végére 
teljesen kiürül az istálló. 

A lóágazat vezetője, Tóth Fe-
renc 1990 óta őrködik a nóniu-
szok felett, kettes fogattal verse-
nyez is. Idén rendezik meg Aa-
chenben azt a nemzetközi fogat-
hajtó találkozót, ahol Magyaror-
szág lesz a bemutató és a kűrben 

szerepelnek majd a fábiánsebes-
tyéni nóniuszok is. Tóth Ferenc 
szerint nem elsősorban a fajtán, 
hanem az egyeden múlik, hogy 
egy ló a versenyeken milyen sike-
res tud lenni, ezért különleges al-
kalom minden csikó születése: 
akkor még nem tudni, mi lesz 
belőle. A versenyző úgy nyilatko-
zott: a felszámolás a lehető leg-
rosszabb hír. Úgy gondolja, hogy 
az alacsony létszámú tenyészet-
tel a falu és a részvénytársaság 
hírét a lehetőségekhez képest 
messze vitte a nóniusz. A májusi 
verseny létjogosultsága ezzel Fá-
biánsebestyénben szerinte sem 
kérdőjeleződik meg, de egészen 
más a hangulata egy olyan talál-
kozónak, ahol már nincsenek lo-
vak „otthon". A lovasakadémiát 
is megjárt Tóth Ferenc tulajdo-
nában van egy példány a nóniu-
szok közül. Azt mondta, kedves 
állatát valószínűleg hazaviszi 
magával Vásárhelyre. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Okos csipkártya 
oktatónak és tanulónak 
Az eddigi gyakorlattól eltérően a felsőoktatási 
intézménybe jelentkezőknek május 15-éig pos-
tára kell adni a diákigazolvány-igénylő nyom-
tatványt. A változtatással már tanévkezdéskor 
hozzájuthat a diák az igazolványához. 

Általában október második felében kapták meg ed-
dig az egyetemisták diákigazolványukat, mert az 
Állami Nyomda nem tudta időben elkészíteni a 
plasztikkártyákat. Ez most megváltozik, hiszen az 
idén május 15-éig postára kell adni az igénylőlapo-
kat. - A felvételi eljárás visszaigazolásával együtt 
kaptak meg a diákok egy nyomtatványt és egy csek-
ket, utóbbit csak akkor kell befizetni, ha felvették 
őket az adott intézménybe - felelte Majó Zoltán, a 
Diákbónusz Kht. ügyvezető igazgatója. 

Majó Zoltán elmondta, reményeik szerint ezzel 
az újítással elérhető, hogy minden elsős a beiratko-
zással egy időben kaphassa kézhez diákigazolvá-
nyát. A Diákbónusz Kht. vezetője hozzátette: az 
idei év igénylési szempontból átmenetinek tekint-
hető. - Ebben az évben a jelentkezési lapok hama-
rabb készültek el, mint a megreformált igénylési 
menetrendtervezet. Ezért kell a diákoknak plusz-
ban kitölteni azt a bizonyos adatlapot. Jövőre a je-
lentkezési lapokon lesz egy külön rubrika, aminek 
segítségével még egyszerűbben lehet majd igazol-
ványt igényelni - válaszolta az ügyvezető igazgató. 

Az igénylés mellett változik maga az igazolvány 
is. Egyes források szerint más lesz a színe a plasz-
tiklapnak, ezt Majó Zoltán nem tudta megerősíte-
ni. Azt viszont igen, hogy a csipkártya átalakul. A 
jelenlegi csipek is használhatók lesznek szeptem-
bertől, de az újak a különböző leolvasókkal már 
kontaktus nélkül is tudnak kommunikálni, azaz a 
diáknak csak közel kell tartania a kártyáját, míg a 
régit a bankkártyához hasonlóan be kell majd dug-
ni abba a bizonyos automatába, ahol éppen hasz-
nálja az egyetemista. 

A következő tanévtől a szegedi egyetemen nem-
csak a hallgatóknak, hanem a vállalkozó kedvű okta-
tóknak is lesz plasztikkártyája. - Az oktatói kártya a 
diákigazolványhoz lesz hasonló. Ugyanúgy elő fogja 
segíteni a beléptetést, a pénzmentes fizetést, mint a 
diákok igazolványa - tette hozzá Majó Zoltán. 

Az érvényesítő matricákat továbbra is a megszokott 
módon kapják meg a szeptemberben beiratkozok: eb-
ben a félévben a visszaélések csökkentésére már szá-
mozott matricákat osztottak a Hallgatói Szolgáltató 
Irodán, de hogy az új rendszer mennyire debütált sike-
resen, arról Majó Zoltán még nem kívánt nyilatkozni: 
- A régi matrica március 31-éig érvényes volt, azaz 
alig egy hónapja vannak ténylegesen érvényben az új 
azonosítók. Bár vannak pozitív visszajelzések, konk-
lúziót még nem szívesen vonnék. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

AUTÓBALESET, 
KÖNYÖKTÖRÉSSEL 
A dorozsmai nagybani piac felől 
haladt az E75-ös út irányába egy 
férfi Lada személyautójával. A 
kocsiban egyedül utazó ember -
lapzártánkig ismeretlen okok 
miatt - áttért a menetirány sze-
rint bal oldalra és az árokba bo-
rult. A gépkocsi vezetője szeren-
csésen megúszta a balesetet, a 
mentő könyöktöréssel szállította 
őt a klinikára, autója viszont je-
lentősen károsodott. 

SZEGEDI ZONGORISTÁK 
SIKERE 
A Békéscsabán megrendezett X. 
országos szakközépiskolai zon-
goraversenyen a Szegedi Tudo-
mányegyetem Konzervatóriu-
mának növendékei közül a 9. 
osztályos Tihanyi Zsuzsanna 2. 
helyezést ért el úgy, hogy az 1. dí-
jat nem adták ki. Az intézmény 
11. osztályos növendéke, Her-
mán Péter különdíjat kapott, és a 
szintén 11. osztályos Horváth 
Andrea is bejutott a döntőbe. Ta-
náruk: Lucz Ilona főiskolai do-
cens. 

Programok gyerekeknek a szünidőre 

Szegedi Vakáció 
Az iskolásoknak szóló, nyári 
programokat bemutató Szegedi 
Vakáció 2003 című ingyenes ki-
adványt tegnap muta t t ák be a 
városházán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Mivel Szeged iskolaváros, ezért 
itt pláne jogos a kérdés: megáll-e 
az élet a szünidő kezdetével -
kezdte tájékoztatóját a Szegedi 
Vakáció 2003 című kiadvány be-
mutatásakor Kozma József vá-
rospolitikai alpolgármester, 
majd azzal folytatta: - A tanévzá-
ró után megjelennek a városban 
a gyerekek kulccsal a nyakukban, 
ami nem törvényszerű, hiszen 
ők is hasznosan tölthetik el sza-

badidejüket. Ebben segít az im-
már tizenhetedik alkalommal, 
ezúttal 14 ezer példányban meg-
jelent Szegedi Vakáció 2003 
programfüzet. 

A kiadvány 68 tábor mellett ki-
rándulásokat és rengeteg érdekes 
programot ajánl a gyerekeknek -
mondta Gombos Erzsébet, a sze-
gedi önkormányzat kulturális 
irodájának munkatársa és Orbán 
Hedvig, a Százszorszép Gyer-
mekház vezetője. 

Az ingyenes Szegedi Vakáció 
2003 programfüzet megtalálható 
többek között a Százszorszép 
Gyermekház, a Szegedi Vadas-
park, a Móra Ferenc Múzeum, az 
Ifjúsági Ház, a strandok és más 
közintézmények bejáratánál. 

A Kinizsi 2000 Rt. felszámolja nóniusz törzstenyészetét 

A lovakat nem lövik le 

Az ősmagyar faj tájú lovakat eladja a részvénytársaság. Fotó: Tésik Attila 

Tisza-parti tűzoltók 
futottak Rijekában 
Szegedi tűzoltók képviselték Magyarországot a horvátországi Rijeká-
ban a napokban megrendezett tűzoltó-futóversenyen. A szervezők a 6 
ezer 800 méteres távot a tengerparton jelöltek ki. A mezőny Rijeka 
üdülővárosából, Opatiából indult. A versenyen a házigazdák és a már 
említett magyar tűzoltók mellett szerbek, szlovénok, olaszok, spanyo-
lok, osztrákok és görögök is rését vettek. A szegediek, Kenyeres Sándor 
főtörzszászlós, Faragó Antal zászlós, Rózsa István törzsőrmester, Nóg-
rádi Csaba főhadnagy és Domonkos Gábor zászlós csapatban a máso-
dik helyen végeztek. Egyéniben Kenyeres Sándor harmadik lett. 

Csongrád megyei települések is indulnak az év ifjúságbarát önkormányzata címért 

Arany Titán-díjra pályáznak 
A Diák - és Ifjúsági Újságírók Országos 
Egyesülete (DUE) az idén tavasszal im-
máron harmadik alkalommal hirdette meg 
az Arany Titán-díjat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyolc kategóriában - az év iskolája, ifjú mű-
vésze, sportolója, ifjúságbarát önkormányza-

ta, ifjúsági szervezete, honlapja, diákrádiósa, 
illetve -tévése, valamint ifjúsági hőstette - le-
hetett nevezni. 

A beérkezett több mint 1200 jelölést a 
DUE összesítette és a zsűri kategóriánként 
kiválasztotta a három legjobbat. A győztesek 
neve a budapesti Bárka Színházban rendezett 
gálán derül ki május 19-én. 

Két kategóriában is bekerültek Csongrád 

megyeiek a jelöltek közé. Az év ifjúságbarát 
önkormányzata versenyben a tavalyi győztes 
domaszéki ifjúsági önkormányzatot az idén 
is jelölték. A domaszékieknek a szentesi és a 
szolnoki önkormányzattal kell megküzdeni-
ük. Az év diákrádiósa, illetve -tévése kategó-
riában pedig a szegedi Tisza Rádiót, valamint 
a Makói Videó és Művészeti Műhelyt jelöl-
ték. 


