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SZÁZHÚSZ PROGRAM A KÍNÁLATBAN 

Ma kezdődik az őszi 
kulturális fesztivál 

Az eddigieknél is gazdagabb 
lesz az SZTE VIII. őszi kul-

turális fesztiváljának kínálata: 
mától október 21-lg huszonöt 

helyszínen, több mint száz-
húsz programmal várják nem-
csak az egyetem, hanem a vá-

ros polgárait is. 

A Szegedi Tudományegyetem 
kulturális irodáját vezető Tajti 
Gabriella ötlete volt 1996 
őszén, hogy koncertekkel, elő-
adásokkal színesebbé tegyék a 
tanév elejét. A sikeren felbuz-
dulva azóta minden október-
ben megrendezik az immár 
három hétig tartó, sokszínű 
programsorozattá bővült és 
országos hírűvé vált őszi kul-
turális fesztivált. Az idei ren-
dezvényeket az SZTE hallgatói 
önkormányzatától, valamint a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumától, a Matáv 
Rt.-től és a Nemzeti kulturális 
alapprogramtól pályázatokkal 
elnyert támogatásokból szer-
vezte meg a kulturális iroda, 
amely így a fellépőknek - az 
amatőröknek éppúgy, mint a 
profiknak - tud fizetni némi 
tiszteletdíjat is. A programok 
többsége idén is ingyenes, 
amelyik nem, arra külön fel-
hívja a figyelmet a tartalmas 
programfüzet. A fizetős ren-
dezvényekre is olcsóbban 
kaphatnak belépőjegyet a di-
ákigazolvánnyal rendelkezők. 

Tajti Gabriella elmondta: a 
programokat úgy állította ösz-
sze, hogy a fesztivál minden-
kinek szóljon, mindegyik kor-
osztály találjon a kínálatban 
kedvérevalót. A legnagyobb si-
kert általában a profi színházi 
produkciók aratják. Idén ku-
riózumnak ígérkezik a tata-
bányai teátrum és a Krétakör 
Színház produkciója, Tasnádi 
István Nézőművészeti Főisko-
la című színházi szatírája, Kul-
ka János zenés estje valamint 

a G. Ö. R. Cs., azaz a Görögök 
Összes Regéi és Cselekedetei 
Kállóy Molnár Péter, Kálid Ar-
túr és Gáspár András előadá-
sa. Szerémi Zoltán és Megyeri 
Zoltán a nemrégiben elhunyt 
Herceg Zsolt emlékére mutat-
ják be Mrozek Emigránsok cí-
mű darabját. A fesztivál visz-
szajáró fellépője a Cotton 
Club Singers, Enyedi Sugárka 
és Zádory Édua. A tavalyi nagy 
siker után idén is megrendezik 
¡amié Winchester és Hrutka 
Róbert koncertjét a SZOTE-
klubban. A rendezvénysorozat 
részeként immár negyedik al-
kalommal szervezte meg Fritz 
Rolf zongoraművész a kama-
razenei fesztivált, amelynek 
koncertjein fellép többek kö-
zött Perényi Miklós csellómű-
vész. 

Érdekesnek ígérkezik az írók 
fürdőruhában című kiállítás a 
Móra Ferenc Múzeumban, 
amelynek anyagát a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum fotógyűjtemé-
nyéből válogatták. Jazzrajon-
góknak' igazi csemege lehet a 
Double Bass, azaz Krzysztof 
Scieranski és Vasvári Pál kon-
certje. Az összes programról, a 
nem említett filmvetítések-
ről, olvasótalálkozókról, kiál-
lításokról és koncertekről 
részletes információ találha-
tó a fesztivál weboldalán: 
http://www.u-szeged.hu/okf 

H.ZS. 
* 

Botka László polgármester 
mond köszöntőt és Szabó Gá-
bor, az SZTE rektora nyitja 
meg ma 18 órakor az egyetem 
VIII. őszi kulturális fesztiválját 
a Dugonics téri aulában. A 
nyitókoncerten Száz Krisztina 
vezényletével fellép a Szegedi 
Egyetemi Énekkar, valamint 
Vizsolyi Lívia fagottművész, 
Zsigmond Zoltán zongoramű-
vész, Ragány Zoltán énekes, 
Szonda Éva operaénekes, 
Székhelyi József színművész és 
a Fool Moon Vokálegyüttes. 

Lelepleződött 
Darth Vader arca 

Vasárnap hajnalban befejeződött a Csillagok háborúja sorozat 
legújabb epizódjának forgatása. George Lucas jedi-eposzában 
Anakin Skywalker átváltozását követhetik nyomon a rajongók. A 
Sydneyben található ÉOX Stúdiós bemutat ta az első képet a 
későbbi Darth Vaderről, vagyis Anakin Skywalkerről. A fő-
szerepet ezúttal is Hayden Christensen alakítja, akinek a fri-
zurája - egyes vélemények szerint - a hetvenes éveket idézi. A 
sztori szerint Anakin Skywalker összejön Amidala királynővel, 
aki ikreket szül neki: Luké Skywalkert és Leia hercegnőt. A filmet 
2005-ben mutatják be világszerte. 

A D I H S - I N V E S T Ingatlanbefektetési i 
Szövetkezet Igazgatósága örömmel értesíti 

a Tisztelt Szövetkezeti Tagokat, hogy 
a P I L I S - I N V E S I Befektetési Alapkezelő Rt. 

P I L I S - I N V E S T Ingatlanbefektetési 
Alapjának Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete 2003. szeptember 23-án, 
111/120.014/2003 számon jóváhagyta. 

Az alapkezelő' rt. zártkörű 
forgalomba hozatallal a jegyzési 

időszakban létrehozza a r n I S - I N V L Sí® 
Ingatlanbefektetési Alapot. 

Tisztelettel: P I L I S - I N V L S T 
Ingatlanbefektetési Szövetkezet Igazgatósága 

A TAGOK BELEFÁRADTAK A KONCERTEKBE, ÍGY LEÁLLNAK 

Húsz év után feloszlik a PUF 
Elfáradtak, ezért úgy döntöt-

tek, pihennek inkább. Röviden 
így lehetne összefoglalni azt a 
hírt, miszerint 20 esztendős 

együtt zenélés után felbomlik 
a Pál Utcai Fiúk zenekar. Le-

csó, illetve társainak többsége 
azért nem vonul ki teljesen a 
könnyűzenei életből. Szinte 

mindannyian más-más bandá-
ban játszanak tovább. 

Azok a szegediek, akik lema-
radtak a Pál Utcai Fiúk múlt 
heti JATE-klubos koncertjéről, 
igazán sajnálhatják, ugyanis 
Lecsóék többé már nem ját-
szanak Szegeden. A zenekar 
tagjai úgy határoztak: elég 
volt, külön válnak az útjaik. 

- A húsz év alatt két hétnél 
hosszabb leállás nem volt két 
koncertünk között. Belefárad-
tuk ebbe egy kicsit. Utolsó le-
mezünket 2000-ben jelentet-
tük meg, azóta csak a régi szá-
mainkat játsszuk - tudtuk meg 
Leskovics Gábortól, vagyis Le-
csótól, az együttes vezetőjétől. 

A bandát 1983-ban alapítot-
ta néhány szigetszentmiklósi 
fiatal. Tipikus garázszenekar-
ként kezdték. Két év után a 
fiúkat katonának vitték, így a 
zenélés is abbamaradt. Aztán 
1987-ben újból összeálltak. 
Eleinte csak a városukban lép-
tek fel, aztán volt néhány pesti 
koncertjük is. Az ország 
1990-ben ismerte meg őket, 
ugyanis ekkor jött ki első le-
mezük. Azóta már hat koron-
got adtak ki. 

Kezdetben minden koncert-

Lecsóék talán utoljára adtak koncertet a szegedi JATE-klubban. 

jükön más néven léptek fel. 
Aztán egyik este valamelyikük 
„befújta" a másnapi aktuális 
nevet: Pál Utcai Fiúk. Ez va-
lahogy megtetszett és meg is 
maradt. 

- Mielőtt végleg kihunyna a 
láng, inkább szünetet t a r tunk-
vélte Lecsó. Az utóbbi időben a 
színpadra már úgy mentek fel, 
mintha munkahely lenne. A 
tagok érezték, hogy valami 
gond van, de ebből semmit 
sem vett észre a közönség. 

A szünetet elsősorban Lecsó 
erőltette. A többiek szerint 
nem jó a kényszerpihenő, 
ugyanis benne van a pakliban, 
hogy soha többé nem foly-
tatják együtt. A rajongók bíz-

nak abban, hogy lesz még 
PUF-koncert, PUF-lemez. A 
banda internetes oldalára fo-
lyamatosan írják az ötleteket, 
hogyan lehetne megmenteni a 
csapatot. 

- Barátaimtól hallottam, 
hogy feloszlik a PUF. Őszintén 
sajnálom, ugyanis megvan az 
összes lemezük. Kár értük -
mondta Takács Miklós. Az 
egyetemista sráchoz hasonló-
an Baráth Tünde is szomo-
rúan vette tudomásul, hogy 
többet nem lépnek fel Lecsóék 
Szegeden. - A Kispál mellett a 
PUF-ot szeretem a legjobban. 
Énekesnőjüknek, Anikónak 
gyönyörű hangja van - jegyez-
te meg a lány. 

FOTÓ: K A R N 0 K CSABA 

A leállás után sem pihen 
mindegyik zenész. Lecsó Kis-
pálékkal járja az országot. Tur-
jánszki György basszusgitáros 
saját zenekarában, a Poopban 
folytatja. A dobos, Farkas Zol-
tán is visszatér „anyaegyütte-
sébe", a Colorstarba, illetve 
Dopeman koncertjein is fel-
lép. Az énekes, Potondi Anikó, 
illetve Molnár Balázs gitáros 
és Eőry Tamás szaxofonos még 
nem tudja, mihez kezdjen. 

A Pál Utcai Fiúk utolsó kon-
certje, ami születésnapi buli is 
egyben, november 7-én lesz a 
Petőfi Csarnokban. A pesti fel-
lépés dá tuma nem szándékos, 
csak így jött ki. 

KORMOS TAMÁS 

WROCLAWBAN KONCERTEZETT A S Z E G E D I G O Z E R O EGYÜTTES 

Magyar muzsika, lengyel közönségnek 
A lengyelországi Wroclawban szerepelt egy világzenei fesz-

tiválon a szegedi Gőzerő. A folkrockot játszó zenekar ta-
pasztalhatta az ottaniak vendégszeretetét is. 

A Gőzerő együttes vezetőjé-
nek, Szurdi Zsoltnak régi ál-
ma teljesült. Abban a lengyel 
városban léphettek színpad-
ra, ahol hosszú éveken ke-

resztül a híres dzsesszfeszti-
válokat rendezték, vagyis 
Wroclawban. Dzsesszfeszti-
válokat ugyan már nem tarta-
nak, ám világzeneit igen. Erre 

A Gőzerő a wroclawi fesztiválon. 

GYÉMÁNT 

Kedves „Smaragd"! Örülök, 
hogy írtál. Találkozzunk a hir-
detés megjelenésének hetén, 
szombaton délután 6-kor a 
Novotel Szálló előtti szökőkút-
nál. Legyen nálad egy ilyen 
újság, nálam is lesz egy. Ha 
nem tudsz eljönni, akkor va-
sárnap délután 6-kor újra ott 
leszek. Ha egyik időpont sem 
jó, írj másikat „Gyémánt" jel-
igére. 
CSAK KÖNNYEDÉN 

„Csak könnyedén" jeligére: 

FOTÓ: A Z E N E K A R FELVETELE 

kapott meghívást a szegedi 
együttes. 

Miért éppen őket hívták Ma-
gyarországról a 700 ezres vá-
rosba? Nos, a zenekar négy tag-
j a - Gudlin Dóra (hegedű), Hal-
la Tibor (gitár), Bajnóczi Sán-
dor (fuvola, szaxofon) és Szurdi 
Zsolt (hegedű) - , aki eljött a be-
szélgetésre, négyféleképpen 
emlékezett, ám abban meg-
egyeztek, hogy a Hajógyári-szi-
geten hallotta őket valaki, aki 
közvetített, a közvetlen meghí-
vás pedig a budapesti lengyel 
kulturális intézettől érkezett. 

A koncertet egy szigeten ren-
dezték meg - mesélte Szurdi 
Zsolt. Hét zenekar lépett fel, a 
házigazdákon és rajtuk kívül 
ukrán, szlovák és cseh muzsi-
kusok játszottak. Óriási ováció-
val fogadták a magyar bandát, 
vagyis a Gőzerőt. Tartottak egy 
kis hangszerbemutatást is. 
Hangulatos koncert kerekedett. 

Bajnóczi Sándor elmondta, 
hogy „teljesen véletlenül" vit-
tek magukkal a zenekar tavaly 

megjelent CD-jéből, az Ez vi-
lág.hu 2002-ből, amelyből so-
kan vásároltak. Dedikáltatták 
is azokat. Éjszaka a város ut-
cáin hatalmas élet zajlott. Fel-
ismerték a szegedi zenészeket, 
lépten-nyomon megállították 
őket a lengyel fiatalok. Szóval, 
igazi fesztiválhangulat volt. 

Visszafelé egy kis faluban le-
robbant a Gőzerő egyik járgá-
nya. Becsületére legyen mond-
va, mindezt egy autószerviznél 
tette. Mit ad isten, a szerelő fia 
ott volt a wroclawi koncerten, 
így aztán apuci nagyon készsé-
gesen javította meg a kocsit. 
Amíg a hengerfejtömítés cse-
rélődött, addig a zenekar a he-
lyi falunapon lazított egyet. 

Egyébként mi újság a Gőzerő 
háza táján? Készítik új CD-jük 
anyagát. Soha rosszabbat, mint 
az elmúlt egy év volt - fogalmaz-
tak-, ugyanis az itthoni koncer-
tek mellett, a lengyel fesztiválon 
kívül, Olaszországban és Belgi-
umban is szerepeltek. 

V. FEKETE SÁNDOR 

RANDI-rovat 
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket, ugyanúgy 
hirdethettek, mint eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasz-
szátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott boríték-

ra. Neveteket, címeteket nem közöljük, az üzenetek tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. A borítékra írjátok rá: Randi-rovat! 

19 éves egyetemista lány va-
gyok. Szívesen megismer-
kednék veled. Érdekel a jó 
zene, a tar talmas mozifil-
mek, az egészséges séták, be-

szélgetések érdekes témák-
ról, az utazás, felfedezni a 
szép tájakat és azok történel-
mi nevezetességeit. Szívesen 
megnézek színházi előadáso-

kat a zenés műfajból . E-mail 
c ímem: byrenmann@freema-
il.hu. 

http://www.u-szeged.hu/okf

