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HOLNAPTÓL ISMÉT IFJÚSÁGI NAPOK SZEGEDEN 

Vizes mozi és rengeteg koncert 
A lassan feledésbe merülő Sze-
gedi Hjúsági Napokat élesztik 

újjá augusztus 28-a és 3 l -e kö-
zött a Tisza pariján. A négy nap 
alatt számos koncert, sportolá-
si és szórakozási lehetőség vár-
ja a fiatalokat, illetve a családo-
kat. A Partfürdö eseményein kí-

vül a Gombában úgynevezett 
Cinetrip-partit, a Dugonics té-
ren pedig amatör zenekarok-
nak tehetségkutató versenyt 

rendeznek. 

A hajdani szegedi, illetve azt is 
lehet mondani, hogy a hajdani 
magyar fiatalok életében fontos 
dátum volt 1967 nyara. Ugyanis 
ekkor indult útjára a több mint 
két évtizedig hódító Szegedi If-
júsági Napok. A SZIN-es ren-
dezvényre nemhogy a környék-
ről, de még az ország legtávo-
labbi sarkaiból, illetve külföld-
ről is érkeztek érdeklődők. A 
rendszerváltás után azonban 
megszakadt ez a szép hagyo-
mány. Kisebb-nagyobb fellán-
golások voltak ugyan, de az iga-
zi fesztiválhangulat hiányzott a 
rendezvényről. 

Profik és amatőrök 
- A szegedi önkormányzat 

úgy határozott, hogy felele-
venítjük az egykori SZIN-t. 
Ezért csütörtöktől vasárnapig 
három helyszínen is zajlanak 
majd az események a város-
ban - mondta Boros Gyula, a 
szegedi kabinet protokoll ta-
nácsadója, a rendezvény fő-
szervezője. A Partfürdőn fel-
állított két színpadon egymást 
váltják a profi zenekarok, a 
Dugonics téren pedig amatőr 
együttesek mutatkoznak be. A 
szervezők meg is döbbentek, 
mert több mint 250 demót 

SZIN-es árak 
A Szegedi Ifjúsági Napok 

mind a négy napjára érvényes 
bérlet 4 ezer forintba kerül, 
amit a helyszínen lehet meg-
vásárolni (kizárólag a Part-
fürdő kempinges bejáratánál). 
A bérlettel minden program 
megnézhető. A napijegy ára 
pedig 1800 forint. A szervezők 
a Partfürdőn működő három 
állandó büfének, illetve a ki-
települő hat vendéglátóegy-
ség tulajdonosainak azt aján-
lották, hogy egy korsó sör 230 
forint, fél liter szénsavas üdítő 
200, egytálétel 600-800, pa-
lacsinta pedig 60-80 forint 
legyen. 

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői igyekeznek a Hajógyári Sziget (képünkön) hangulatát a Tisza partján is megteremteni. 
Természetesen sokkal kevesebb esővel. FOTÓ: MTI/NÁNDORFI MÁTÉ 

kaptak, ennyien szerettek vol-
na fellépni a Dugón. 

A Kispál és a Borz már má-
sodszor vesz részt a SZIN-en. -
A hajdani fesztivál szinte egye-
dülálló volt az egész országban. 
Hiszen hozzá hasonló - de fo-
lyamatosan vándorló - nagy 
nyári rendezvény csak az 
EFOTT volt - mesélte Lovasi 
András, az együttes frontembe-
re. Reméli, a mostani alkalom 
is bizonyítja, hogy jó döntés 
volt újraindítani a rendezvényt. 
Igaz, most már jóval több a 
konkurens fesztivál, de a régió-
ban egy sincs, így biztos, hogy 
Szeged ideális helyszín lesz. 

Hajós Andráséknak, vagyis 
az Emil.Rulez! zenekarnak 

még újdonság lesz a SZIN. -
Sokat nem tudok a szegedi 
rendezvényről, de üdvözlök 
minden kulturális megmoz-
dulást - tette hozzá a zenész és 
tévés műsorvezető. Úgy véli, 
hogy egy-egy hajnalig tartó 
szabadtéri partin mindig jobb 
alkalom nyílik a közönséggel 
találkozni, mint egy gyors 
klubfellépésen. 

Filmek a fürdőben 
Az említett két bandán kívül 

a rajongók még találkozhatnak 
csütörtökön a Nyerssel, a Hea-
ven Street Sevennel, a Pál Utcai 
Fiúkkal, a Vólvoxszal, a Fool 
Moonnal, a Blues B. R. Others 

Show-val, az EzGázzal és a JAH 
Kontwóllal. Pénteken fellép a 
United, a Zanzibár, a KFT, a La-
dánybene 27, a Republic, a Sun 
City, a Belga, a Másfél, valamint 
a Bandi a hegyről. Szombaton 
koncertezik Varga Zsuzsa, a 
Back II Black, Ganxsta Zolee és 
a Kartel, az Anima Sound 
System, a Tóth Bagi Band, a 
Kim Nowak, a Colorstar és a 
Gőzerő. Az est sztárvendége az 
angol Incognito lesz. 

A Gombában szombaton es-
te 10 órától rendezik meg a Ci-
netrip-partit. Az Európában is 
egyedülálló látványosság nem 
más, mint hogy óriási kivetí-
tők, lámpák segítségével képe-
ket vetítenek a falra, amit ze-

ne, hanghatások és füst kísér. 
Az extrém övezetben bárki in-
gyen kipróbálhatja a felfújható 
boxringet, a gladiátorpályát, a 
mászófalat, a paintballt, illetve 
a vízi sportok közül a jetskit és 
a wakeboardot, vagyis az egy-
deszkás vízisít. A NightMovie 
keretében pedig az ülőfürdőt 
alakítják át mozivá és a vízből 
lehet megnézni A tanút, a 
Roncsfilmet, a Könnyű testi 
sértést, a Szerelem első véri-
get, az Indul a bakterházat 
vagy az Egészséges erotikát. 

A Tiszagyöngye alatt a kon-
certek után hajnalig tartó 
diszkót szerveznek. Aki úgy 
dönt, hogy nem megy haza, az 
a Partfürdőn is maradhat. Saj-

nos az összes kiadó kőépületet 
már lefoglalták, de a hatalmas 
fák alatt kialakítottak egy ezer 
négyzetméteres sátorhelyet a 
szervezők. Ezt kordon veszi 
körül, és a két kapuján biz-
tonsági őrök ellenőrzik a be-
lépőket. A strand mellékhe-
lyiségeit kifestették, de ezeken 
kívül még harminc mobilvé-
cét, illetve két tusolókonténert 
is kihelyeztek. 

Őrzik a csomagokat 
Táskával, szatyorral nem jó 

bulizni, ezért aki ilyet hoz ma-
gával, nyugodtan megválhat 
tőle. Ugyanis a Júlia üdülő alatt 
ingyenes csomagmegőrzőt 
működtemek. A strandon kívül 
ötven város- és polgárőr vigyáz-
za a rendet. Belül pedig ugyan-
csak ötvenen felügyelnek, az 
esti koncertek alatt pedig növe-
lik a személyzet számát. 

(A SZIN-t a Dugonics téren 
csütörtökön 18 órakor nyitják 
meg, az aktuális programokat 
lapunk minden nap közli.) 

KORMOS TAMÁS 

Az Incognito lesz a sztárvendég 
Az acid jazz műfajban jeleskedő brit In-
cognito együttes lesz a Szegedi Ifjúsági 
Napok sztárvendége. A világ körüli tur-
nén fellépő zenekar Ázsiából érkezett 
Európába, hogy csütörtökön este 
11-kor a Partfürdőn adjon koncertet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Több mint húsz éve, a hetvenes évek 

végén Jean Paul „Bluey" Maunick és 
Paul Jubbs" Williams létrehozta a Light 
of The World zenekart. Az Earth Wind 
and Fire, Herbie Hancock és a Weather 
Report által Inspirálva a hetvenes évek 
funkzenéjét fejlesztették tovább, több si-
keres nagy- és kislemezük jelent meg. 
1980-ban új formációt hoztak létre, 
melynek az Incognito nevet adták. Az el-
ső lemez (Jazz Funk, 1981) megjelené-
sével már kialakult a csak rájuk jellemző 
könnyed, ámde igényes funky hangzás. 
Kultikus rajongótáboruk ezután minden-
hová követte őket, a nagyközönség azon-
ban még nem volt érett erre a zenére, 
ezért hosszú csend következett az együt-
tes életében. Bluey és Tubbs figyelme 

másfelé fordult, de közben nem felejtet-
ték zenei álmukat. 

A kilencvenes évek elején az Incognito 
feltámadt: Gilles Peterson, a híres londoni 
dj közbenjárásával a kultikus Talkin Loud 
Labelhez kerültek. 1991-ben jelent meg 
az újjászületett Incognito első anyaga 
(Inside Life), amelyről a feldolgozott Al-
ways There hatalmas siker lett. 

Még ebben az évben csatlakozott a ze-
nekarhoz Maysa Leak, Stevie Wonder 
egykori énekesnője, aki ma is meghatáro-
zó szerepet tölt be a csapat arculatában. 
1992-ben már vele készült el a Tribes 
Vibes and Scribes című album (rajta ter-
mészetesen egy Wonder-feldolgozással), 
amely tizenhat hétig előkelő helyen állt a 
Billboard slágerlistáján. Az 1994-ben 
megjelent Positivity lemez megismételte 
ezt a sikert, sőt tizenegy országban lett 
aranylemez. Közben Maysa csinált egy si-
keres szólóalbumot, a zenekar pedig egy-
re bővült, fúvósokkal, vonósokkal színe-
sedett a hangzás. A 100 and Rlsing 
(1995) megjelenése után a legjobb dj-k 
és remixkészítők álltak össze egy közös 

Incognito Remix album erejéig, amiből 
később abszolút dancefloor hit lett. 
1996-9 7-ben az együttes világ körüli tur-
néra indult, Dél-Amerikából Európába, 
onnan pedig Japánba utaztak, s ott az 
utolsó koncertjirket rögzítették is, ebből 
lett a Last Night in Tokyo című live album. 

Hosszú szünet után az acid jazz-rajongók 
újra ünnepelhetnek: a zenekar idén kiadott 
egy új CD-t, és világ körüli koncertkörútra 
indult. Ázsia nagyvárosai után most Euró-
pába ér, így Szegeden is meghallgathatják 
rajongóik a kilencedik stúdióalbumot, ame-
lyeta Who Needs Love fémjelez. 

Az Iron Maidén 
Debrecenben 

A nagy múltú, a műfajban az 
egyik legnagyobbnak számító 
zenekar ez év tavaszára bú-
csúturnét hirdetett meg. Most 
a turnét folytatják, sőt új le-
mezt is kiadnak. A Dance of 
Death című album megjele-
nését szeptember 8-ára idő-
zítették és az azt követő hó-
napban már indulnak is az 
újabb világturnéra. Ennek nyi-
tókoncertje Debrecenben 
lesz, a Főnix csarnokban ok-
tóber 19-én. 


