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Egyetemi horgászok a Fehér-parton 
Soha nem látott érdeklődés kísérte az idén 
május 11-én hatodik alkalommal megren-
dezett SZTE Kupa nevezéses horgászver-
senyt. A versenyre összesen 30 oktatói, 
dolgozói és hallgatói csapat, azaz 120 ver-
senyző jelentkezett, továbbá több mint 
száz érdeklődő kísérte figyelemmel a part 
menti nádasból a küzdelmet. Az eddigi ha-
gyományokkal szakítva a rendezvény hely-
színéül ezúttal a Fehér-part szolgált, amit 
a Hermán Ottó Horgászegyesület - a sze-
gedi sporthorgász-társadalom összefogása 
jegyében - ingyenesen bocsátott az egyete-
mi horgászok rendelkezésére. A horgászo-
kat Szabó György, a Hermán Ottó Hor-
gászegyesület elnöke köszöntötte, majd dr. 
Szabó Imre, az ÁITK dékánja, a Mohosz 
elnöke nyitotta meg hivatalosan a ver-
senyt. 
' Az idilli környezet, a reggeli koccintás, va-
lamint az ebédre feltálalt pörkölt biztosította 
a szokásos jó hangulatot, a frissen telepített 
halállomány pedig a jő fogást. Talán ennek 
köszönhetően Imreh Szabolcs, az egyéni ver-

seny első helyezettje, az immáron három év-
re visszatekintő verseny történetében rekord-
fogással vitte cl a pálmát: 15 ezer 600 gramm 
halat fogott. Ennek ellenére a legnagyobb hal 
nem az ő horgára akadt, Ifkovics Kálmán 
3260 grammos pontyát felülmúlni senkinek 
sem sikerült. 

Azonban a verseny igazi izgalmait, mint 
mindig, a csapatverseny hozta. Az SZTE 
Kupa nevezéses horgászversenyen a kezde-
tek óta oktatói, dolgozói és hallgatói csapa-
tok mérik össze tudásukat kategórián belül 
és összesítésben egyaránt. Ezen a napon az 
oktatói csapatok versenyét a Nyugi csapata 
fölényesen nyerte 21 ezer 440 grammal, 
nevüket meghazudtolva ezüstérmes lett a 
Lúzerek csapata 7500 grammal, harmadik 
helyen pedig a SZÉF-oktatók végeztek 
3800 grammal. 

A nem oktató dolgozók közül az Aqua 
Musz team vitte a prímet 8020 grammos tel-
jesítménnyel, őket szorosan követte a Dur-
bincs 7720 és az Aqua Szuper 6100 grammos 
fogással. 

Végül, de nem utolsósorban került kiér-
tékelésre a hallgatói csapatok teljesítmé-
nye. A tavalyi abszolút győztes Bream-Te-
am ezúttal is tarolt a hallgatói kategóriá-
ban 5240 grammos teljesítményével, ez 
azonban idén nem volt elég az abszolút 
győzelemhez. Második helyen oktatóikat 
is lekörözve a SZÉF Rablók végeztek 4620 
grammnyi fogással, a bronzérmet pedig a 
Royal Mix csapat tagjainak nyakába 
akasztotta a zsűri 2360 grammnyi kifogott 
hal elismeréseként. 

A reggel hétkor startoló verseny végül össz-
népi pörköltfalatozásba torkollott az Egyete-
mi Hallgatói Önkormányzati Iroda dolgozói 
jóvoltából, és valamennyi résztvevő egy jól 
megszervezett és kellemes sportélményt 
nyújtó délelőtt emlékével, és a SETUP Ala-
pítványnak köszönhetően egy, erre az alka-
lomra készített pólóval távozhatott, nem 
közhelyként használva a szófordulatot: Jövő-
re, veletek, ugyanitt! 
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Mónus elmeállapota - az orvos 
szakértői vélemény szerint 
Mint annak idején lapunk is be-
számoltunk róla, március 20-i tár-
gyalásán a Fővárosi Bíróság a Cion 
Bölcseinek jegyzőkönyvei kap-
csán, a zsidó nép elleni izgatás 
bűntettének vádja tárgyában eljá-
ró tanács elnöke elrendelte a 
könyv kiadójának, a Hódmezővá-
sárhelyen élő Mónus Áronnak az 
elmeorvosi vizsgálatát. Az Igaz-
ságügyi Orvosszakértői Intézet a 
vizsgálatot elvégezte. Ennek ered-
ményét maga az érintett, Mónus 
Áron bocsátotta szerkesztőségünk 
rendelkezésére, felajánlva az or-
vosi lelet nyilvános közlését. íme: 

„Szervi idegrendszeri vizsgálat: 
lényeges szervi idegrendszeri el-
térés nélkül. 

Elmeállapot: tiszta tudatú, min-
den tekintetben kifogástalanul tá-
jékozott. A vizsgálat lényegével 
tisztában van. Különösen kezdet-
ben méltatlankodását fejezi ki, 
amiért egyáltalában rendőrök erő-
szakkal vizsgálatra hozták. Ezt kö-
vetően egyre inkább együttműkö-
dővé, oldottá és készségessé válik, 
sőt a vizsgálat második, nagyob-
bik részében kifejezetten szívesen 
meséli részletekbe elmerülve éle-
tének érdekes történetét. Ettől az 
élménytől szinte újjászületettnek, 
felvillanyozottnak tűnik. Felfogá-
sa jó, a feltett kérdéseket megérti, 
a részletekben hajlamos elveszni, 
mindezt azzal magyarázza, hogy 
ezek fontosak az ő ügyének, illetve 
ügyeinek megértéséhez. Figyelme 
felkelthető, a fentieknek megfele-
lően azonban kissé nehezebben 
irányítható. Hangulati zavar nem 
volt észlelhető. Emlékezeti kincse 
megtartott. Emlékbeidézése igen 
jó, nem zárható ki azonban, hogy 
bizonyos érzelmi töltések ép lélek-
tani határokon belül igen csekély 
mértékű emlékezéstorzulásokhoz 
vezethettek. Érzelmileg igénybe 
vehető, azonban érzelmi szélsősé-
ges kirobbanásokat nem lehetett 
észlelni, azaz fegyelmezte magát. 
Vizsgálatkor biztosan nem áll ér-
zékcsalódások hatása alatt és igen 

nagy valószínűséggel mondható, 
hogy életének korábbi évtizedei-
ben sem voltak érzékcsalódásai. 
Gondolkodása alakilag ép, tartal-
milag a gondolkodásában vonat-
koztatások, azaz paranoid mun-
kamódokra való hajlamosságok 
jelentkeztek és észlelhetők, de 
ezek lényegében ép lélektani kere-
tek között mozognak, annak ér-
telmében, hogy a paranoiditás 
bármely egészséges ember poten-
ciális reakció lehetősége. Ösztön-
életében érdemi zavar nem volt 
feltárható. Személyiségvonásai 
közül szembeszökőnek mondha-
tó az énközpontúság, saját szemé-
lyének ép lélektani keretek között 
mozgó túlértékelése, fokozott 
igazságérzete, és mindezekhez 
kapcsolódó perlekedéssel, perle-
kedési hajlama az átlagosnál kife-
jezettebb volta, azaz vélt vagy va-
lós igazságérzetének megbántott-
sága alapján élettörténetében 
többször került peres ügyre, mint 
az átlagos ember sokasága. Ezek 
mögött előfordulnak olyan gondo-
lati alakzatok, csoportosulások, 
amelyek az ő személyes gondolat-
világában túlzott értékelést nyer-
tek. Ismeretanyaga társadalmi 
státuszának, iskolai végzettségé-
nek megfelel és az adott bűncse-
lekménnyel kapcsolatban is érde-
két jól ismerve általa racionáhs-
nak tűnő védekezési mechaniz-
musokat is képes mozgósítani. 

Vélemény: az előzményi ada-
tok és az elvégzett vizsgálat alap-
ján megállapítható, hogy Mónus 
Áron sem a vádbeli cselekmény 
elkövetése idején, sem a vizsgá-
lat időpontjában nem szenvedett 
semmiféle olyan kóros elmeálla-
potban, amely büntetőjogi beszá-
míthatóságát kizárta volna, vagy 
bármilyen mértékben korlátozta 
volna. A vizsgálatkor észlelt sze-
mélyiségszerkezete (lásd elmeál-
lapot című részt) jelentős mér-
tékben elősegíthette, megköny-
nyíthette a cselekmény elköveté-
sét." 

Furulyaverseny Szegeden 
Első alkalommal rendezett dél-alföldi regionális blockflöte (furu-
lya)versenyt a szegedi Király-König Péter Zeneiskola a közelmúltban. 
A megmérettetésen a következő helyezések születtek: I. korcsoport: I. 
díj Kelemen Liza, makói Belvárosi Általános és Művészeti Iskola, II. 
korcsoport: I. díj Nagy Zsanett, szegedi Király-König Péter Zeneisko-
la és Tóth Adrienn, kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola, III. korcso-
port: kiemelt I. díj Sáry Lilla, szegedi Király-König Péter Zeneiskola, 
IV. korcsoport: I. díj Tihanyi Zsuzsanna, szegedi Király-König Péter 
Zeneiskola, Kamarazene: I. díj szegedi Király-König Péter Zeneiskola 
- Király-kvartett: Sáry Lilla, Haraszti Dóra, Kurgyis Zsuzsanna, Tiha-
nyi Zsuzsanna, Korrepetitori különdíj: Csontos József, békéscsabai 
Bartók Béla Zeneiskola és Iglódi Éva, szegedi Király-König Péter Ze-
neiskola. Tanári különdíjat kapott Poór Ágnes, makói Belvárosi Álta-
lános Iskola és Művészetek Iskolája és Okabe Atsuko, orgoványi ze-
neiskola, Kiemelt tanári különdíj: Paragi Jenő, szegedi Király-König 
Péter Zeneiskola. A zsűri a verseny legjobbjának járó értékes hang-
szert Sáry Lillának ítélte oda. 

Szép beszéd 
- prózamondás 
A szegedi Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola a 11. alkalommal ren-
dezte meg a városi szintű Szép 
beszéd prózamondó versenyt. A 
zsűri döntése alapján az alábbi 
helyezések születtek: 

5-6. osztályosok: 
I. helyezett: Hagya Szabolcs 5. 

o. Fő Fasori Á l t a l á n o s Iskola. 
Fk. t.: Juhász J. Pálné. II. Kiss 
Bernadett 6. o. Tarjáni Ma-
gyar-Német Kéttannyelvű Ált. 
Isk. Fk. t.: Serege Katalin. III. Bo-
dó Renáta 6. o. Arany lános Ált. 
Isk. Fk. t.: Ragályné Kispéter 
Gyöngyi. 

Különdíjban részesült: Sedghi 
Amitis 6. o. JGYTF Gyakorló 

Ált. Isk. Fk. t.: Palotásné Nagy 
Éva. 

7-8. osztályosok: 
I. Kovács Zoltán 8. o. Tarjáni 

Magyar-Német Kéttannyelvű 
Ált. Isk. Fk. t.: Csejteiné Pepperl 
Erzsébet, Virágh Hajnalka 8. o. 
Odessza II. Sz. Ált. Isk. Fk. t.: 
Szabőné Erdődi Emese. II. Ma-
rosvári Borbála 7.0. JGYTF Gya-
korló Ált. Isk. Fk. t.: Bácsi János. 
III. Szabó Barbara 7. o. Arany Já-
nos Ált. Isk. Fk. t.: Ragályné Kis-
péter Gyöngyi. 

Különdíjban részesült: Rmeto-
vics Anna 7. o. Alsóvárosi Ált. 
Isk. Fk. t.: Szabadosné Magyar 
Ágota. 

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszá-
mot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Dél-
magyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesz-
tésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a tele-
fonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok 
miatt nem kapták kézhez. 

Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefon-
számon fogadjuk reklamációikat. 


