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Kreatív zenei alapítvány 
a szegedi dzsesszért 

Hulladékudvart és csatornahálózatot építene Balástya 

Állami apanázsra várva 
Modern hulladékudvar, valamint szennyvízelve-
zető csatornahálózat építését tervezi a balástyai 
önkormányzat . A jelenlegi szeméttelepet felszá-
molnák és a helyére kerülne a szelektív gyűjtő. 

Balástya is tagja annak a harminc települést össze-
fogó társulásnak, amely Szeged központtal pályá-
zatot nyújtott he uniós normáknak is megfelelő 
szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására. -
A meglévő szeméttelepünk nem felel meg az uniós 
követelményeknek, ezért át kell alakítanunk - nyi-
latkozta lapunknak Újvári László polgármester. 

Balástyán hetente egy alkalommal gyűjtik össze 
a kommunális szemetet, a mintegy 5 köbméternyi 
hulladékot a több mint tíz éve kialakított telepre 
szállítják. Ezen a háromhektárnyi őrzött területen 
tömörítik a község hulladékát. 

A tervek szerint a mostani telep nagy részét föld-
del, homokkal lefedik, majd fákat, bokrokat ültet-
nek rá. Csak egy 1500 négyzetméteres terület ma-
radna meg, ahol felépülne az új hulladékgyűjtő ud-
var. A munkálatokat idén ősszel kezdenék, ha sike-
rül pályázati úton pénzt nyerniük. 

A beruházást önerőből ugyanis nem tudják fi-
nanszírozni, ezért adtak be pályázatokat. Az önkor-
mányzat csak a területet biztosítja, valamint vállal-
ja, hogy a beszedett szemétszállítási díjból hozzájá-
rul a fenntartási költségekhez. 

A kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 
mellett szennyvízelvezető csatornahálózat kialakí-
tását is tervezik Balástyán. A 600 millió forintos 
beruházás keretében a belterület valamennyi ingat-
lanát rákötnék a hálózatra. 

A beruházás költségének mindössze húsz száza-
léka önerő, amit az önkormányzat, a lakók, vala-
mint vállalkozók adnák össze. Az összeg nyolcvan 
százaléka pedig állami támogatás lenne. Ennek ér-
dekében pályázatot adtak be a Belügyminisztéri-
umhoz, valamint VICE-támogatást is igénybe kí-
vánnak venni a balástyaiak. 

Mindkét beruházás pályázatfüggő. 
- Amennyiben nem sikerül állami támogatást el-

nyernünk, akkor sem a csatornahálózatot, sem a 
modern hulladékudvart nem tudjuk önerőből meg-
építeni - tette hozzá a település vezetője. 

K.T. 

Láthatatlan újságcsinálók 

Tanulható angyallátás 
Angyaltanfolyam indul április 
13-án - állt a szűkszavú hirde-
tésben a Szegedi Hirdető című 
újságban. Ezúttal lemaradtunk 
a tanfolyamról, de sok érdekes 
információval gazdagodtunk. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egyre többet halljuk a szlogent: a 
jövő az élethosszig tartó tanulá-
sé. Az egyetemek, főiskolák mel-
lett különböző tanfolyamokon is 
bővíthetjük ismereteinket. Aki 
valami különlegességre vágyik, 
és nem pusztán internetkezelés-
ből akar képesítést szerezni, an-
nak lehetősége van arra, hogy egy 
nyolcórás intenzív tanfolyam ke-
retében például megtanuljon an-
gyalokkal kommunikálni. 

A férfiolvasók erre azt mond-
hatnák, hogy ők nap mint nap 
kommunikálhatnak a saját házi 
angyalaikkal, arról nem is be-
szélve, hogy ha szerencséjük 
van, akkor elcsíphetik a tévében 
Simon Templart vagy Charlie 
angyalait, de ez a kommunikáció 
merőben más, mint az igazi an-
gyalokkal való érintkezés. 

Mátyás Edittói, a szegedi an-
gyaltanfolyam vezetőjétől meg-
tudom ugyanis, hogy az angya-
lok valójában alaktalan fénylé-

nyek, akikkel a kapcsolatot nem 
lehet hétköznapi módon felven-
ni: 

- Ezen a nyolcórás intenzív 
tanfolyamon az érdeklődőket 
megtanítjuk úgy meditálni, hogy 
lehetőségünk legyen angyalokkal 
kommunikálni. Csak annak si-
kerülhet, aki képes háttérbe szo-
rítani a hétköznapi tudatát, meg 
tudja és akarja tisztítani a csak-
ráit, az auráját. Az angyalokat 
ugyanis csak így lehet észre ven-
ni - magyarázta a szükséges ten-
nivalókat Mátyás Edit. 

Az átlagember általában látja 
vagy hallja, esetleg érzi ezeket a 
lényeket. Aki szerencsés, vagy 
nagyon „át tud" szellemülni, az 
hallhatja és érezheti is őket egy-
szerre. A tanfolyamot Mátyás 
Edit egyik budapesti barátnője 
tartja, aki végzett „angyallátást 
oktató szakember". Az ötezer fo-
rintos intenzív tanfolyamon en-
nek a láthatatlan világnak a meg-
ismerésére készítenek fel. A je-
lentkezőknek tankönyvet is biz-
tosítanak, részt vesznek a beava-
tási szertartáson, közös meditá-
ción és a tanfolyam végére az an-
gyali kapcsolatfelvételre is nagy 
esély van. Minderről oklevelet 
kapnak a tanulók. 

Kell ennél több manapság? 

Pályatanácsadás 
A szegedi Nemzeti Pályainfor-
mációs Központ a pályatanács-
adás jelenéről és jövőjéről ren-
dezett egynapos nemzetközi 
konferenciát tegnap a megye-
székhelyen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy 70 fő, magyar, francia, 
spanyol, észt, szerb és horvát 
szakemberek részvételével a sze-
gedi Tisza Szállóban szervezte 
még a Nemzeti Pályainformáci-
ós Központ a pályatanácsadásról 
szóló nemzetközi konferenciát. 
Amikor egy év múlva majd csat-
lakozunk az Európai Unióhoz, a 
pályainformációs központok 
nemzetközi hálózatához is kap-
csolódhatunk. 

A Nemzeti Pályainformációs 
Központot 2000-ben adták át a 

Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központ intézményeként. Az 
EU-tagországokban kiépült, 
most már kelet-európai orszá-
gokkal is kibővült hálózat tagja-
ként az egyes országok oktatási, 
képzési lehetőségeiről ad tájékoz-
tatást. Az országban egyedüli in-
tézménynek azért nem jött létre 
más régióban párja, mivel az in-
ternet segítségével a szegedi adat-
bázis elérhető. A megfelelő kép-
zés kiválasztásához természete-
sen nemcsak az információk, ha-
nem a pályatanácsadók tapaszta-
lata is szükséges, hiszen nem 
mindegy, ki milyen képzési pá-
lyára „áll rá". A pályatanácsadói 
rendszer azonban még csak most 
van kiépülőben Magyarországon, 
ebben segít a többek között teg-
nap is megismert nemzetközi 
gyakorlat. 

Kreatív Zenei Alapítvány alakult Szegeden, 
amelynek célja a modern dzsessz, a világzene és a 
kortárs komolyzene támogatása. 

A modern dzsessz, a világzene és a kortárs ko-
molyzene támogatására Kreatív Zenei Alapítvány 
jött létre Szegeden. Az alapítványt az Axelero Ti-
szanet Internet-szolgáltató Rt., a Lombard Pénz-
ügyi és Lízing Rt., valamint a Tisza Volán Rt. hoz-
ta létre. Az alapítvány tagjai korábban, amikor 
még voltak ilyenek, maguk is szívesen jártak 
dzsesszkoncertekre. Sőt, az 1970-es évek közepén 
Szeri István, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatója és 

után Mikó külföldi lapok segítsé-
gével illusztrálta a művészi hát-
térmunka fontosságát. Elmond-
ta, hogy Németország egyik leg-
konzervatívabb napilapját, a 
Frankfurter Allgemeine Zeitun-
got mennyire nehéz, hosszadal-
mas munkával sikerült megújí-
tani. 

Az érdeklődők az elsők között 
voltak, akik megtekinthették az 
április 26-ával megújuló, színes 
Népszabadság próbanyomatait. 

Mikó F. László után Mészáros 
Ákos rövid összefoglalást adott a 
nyomdatechnika fejlődéséről, a 
betűmetszés technikájáról, meg-
újulásáról, a számítástechnikai a 
digitalizáció okozta változások-
ról. 

A beszélgetés végén a közön-
ség kérdéseire válaszoltak Ma-
gyarország legnagyobb politikai 
napilapjának művészeti veze-
tői. 

G. SZ. L. 

Szabadkai 
nemzetközi 
vásár 

Kormos Tibor önkormányzati képviselő, a kurató-
rium tagja szervezték meg az első szegedi dzsessz-
napokat. 

- A szegedi önkormányzat vezetői is fel kívánják 
éleszteni ezt a rendezvénysorozatot. Mi pedig azt 
szeretnénk, hogy rendszeres legyen a dzsesszklub-
élet, és a dzsessz ismét része legyen a város kulturá-
lis életének - tette hozzá Kormos Tibor. Az alapít-
vány céljai közt szerepel a hangversenyek, koncer-
tek, fesztiválok támogatása is. 

Az alapítvány médiatámogatói a Délmagyaror-
szág és Délvilág, valamint a Rádió 88. 

A. T. J. 

A Népszabadság művészeti ve-
zetői tar tot tak előadást a Köz-
életi Kávéházban a napilapok 
arculatának fontosságáról. 

Mikó F. László és Mészáros Ákos 
a Népszabadság művészeti veze-
tői voltak a Közéleti Kávéház 
vendégei. A meghívottak a napi-
lapok arculatáról, megjelenésé-
ről beszéltek a London Pubban. 
A házigazda, lapunk főszerkesz-
tője, Szetey András köszöntője 

A Szabadkai Nemzetközi Vásár 
tegnapi, ünnepélyes megnyitója 
előtt Botka László szegedi polgár-
mester találkozott Ispánovics 
Istvánnal, Szabadka polgármes-
terével. A találkozón megálla-
podtak abban, hogy megújítják 
Szeged és Szabadka közötti, 
1996-ban kötött testvérvárosi 
együttműködési megállapodást. 
Ez a gyakorlatban még több és 
szorosabb gazdasági, kereskedel-
mi, kulturális és turisztikai kap-
csolatot jelent, valamint azt, 
hogy a két város kihasználja a re-
gionális EU-pályázatokat és kö-
zösen indul azokon. A két város 
továbbá közös képviselő-testüle-
ti üléseket és a későbbiekben 
ugyancsak az együttműködést 
elősegítő közös bizottsági ülése-
ket is tervez. 

Mikó F. László (jobbról) és Mészáros Ákos érdekes, látványos előadást tar to t t . Kettejük között a há-
zigazda Szetey András, lapunk főszerkesztője. Fotó: Gyenes Kálmán 

Baleset 
szemtanúit 
keresik 
A Szegeden, a Kossuth Lajos su-
gárút Szent Rókus tér kereszte-
ződésénél kedd este történt bal-
eset szemtanúit keresi a rendőr-
kapitányság. Mint tegnap megír-
tuk, egy személygépkocsi a gya-
logátkelőhelyen elgázolt egy 12 
éves kislányt, akit súlyos, életve-
szélyes sérülésekkel szállítottak 
kórházba. 

Az autó, egy Opel Astra az Iza-
bella híd felől a Belváros irányá-
ba haladt, a kislány a közlekedési 
lámpa tilos jelzése ellenére az is-
kola felől próbált átjutni a túlol-
dalra. Az Opel vezetője fékezett, 
de a balesetet nem tudta elkerül-
ni. 

A Szegedi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztálya 
személyesen (Párizsi körút 22-
26.), vagy telefonon (62/562-
400) azoknak a jelentkezését 
várja, akik a baleset ideje alatt a 
helyszínén "tartózkodtak és lát-
ták a balesetet. 

A holokauszt áldozataira emlékeztek Szegeden 

Fiatalok a gyűlölet ellen 

Aki egyetért nyilatkozatukkal, hozzon egy követ, s ezzel emlékez-
zen meg a holokauszt áldozatairól. Fotó: Schmidt Andrea 

A holokauszt magyar áldozataira 
emlékeztek tegnap, április 
16-án, a Fiatal Baloldal tagjai 
Szegeden, Lőwy Immánuel fő-
rabbi egykori háza, a Hajnóczy 
utca 8. szám előtt, ahol egy Tégy 
a gyűlölet ellen! - feliratú táblát 
helyeztek el. A táblán egy 
Kertész Imre-idézet is olvasható. 
1944-ben ezen a napon kezdő-
dött meg a magyarországi zsidó-
ság deportálása. 

- A demokrácia nem jelenthe-
ti, hogy az eszmék és a gondola-
tok sokszínűségében megfér a 
gyűlölet. Mindent tolerálni kell, 
kivéve a gyűlöletet és az intole-
ranciát - jelentette ki Szeged egy-
kori első sárga csillagos háza 
előtt H. Nagy László, a Fiatal Bal-
oldal Csongrád megyei elnöke. 

A Fiatal Baloldal egyúttal azzal 
felhívással fordult a szegediek-
hez, hogy aki egyetért nyilatko-
zatukkal, ősi zsidó szokás szerint 
hozzon egy követ a Hajnóczy ut-
cába, s ezzel emlékezzen meg a 
holokauszt áldozatairól. 

Az alapítók és a kuratórium tagjai pezsgővel koccintanak. Fotó: Gyenes Kálmán 


