
SZEGEDEN 
A ZENEKAR 

• • A The Cure a Szegedi Ifjúsági 
Napokon is játszik. A brit ban-
da augusztus 26-án lép szín-
padra a Partfürdőn. Kelemen 
Péter idén nem csupán a sze-
gedi koncertre készül, Európa 
más városaiban is meg akarja 
hallgatni kedvenc zenekarát. 
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Zenemámor; tizennegyedszer a Kurca partján 

A szegedi rajongó már több tízezer kilométert utazott kedvenc zenekaráért 

Péter mindenütt a The Cure vendége 

Barackfesztivál Szatymazon 

Az illatos gyümölcs 
örömünnepe Szentesi lovagi torna és rock 

Kelemen Péter t izenhárom év-
vel ezelőtt ismerkedett meg a 
The Cure együttes tagjaival, 
akik azóta számos koncertjü-
kön látták már vendégül a sze-
gedi fiatalembert. A világhírű 
brit zenekar augusztusban Sze-
geden lép fel az ifjúsági napo-
kon. 

Kelemen Péter tizenkét évesen 
vált a The Cure zenekar rajongó-
jává. A harmincéves szegedi fia-
talember nővérétől hallott elő-
ször a brit együttesről, majd uno-
katestvérétől kapott egy kazet-
tát, s onnantól kezdve már csak 
az angol polgárpukkasztó fene-
gyerekek érdekelték. Péter 
1992-ben, tizenhét évesen volt 
először The Cure-koncerten. A 
fiatalember még abban az évben 
- egy stuttgarti koncerten - ösz-
szeismerkedett a zenekar tagjai-
val. 

- Elcsíptük a zenekar szólógi-
tárosát. l'erry Bamonte korábban 
már találkozott pesti rajongók-
kal, így ismerősként köszöntötte 
a magyarokat. Nagyon megörült 
nekünk. Amikor Londonban lép-
tek fel, belógtam a koncert után 
egy nyitva hagyott hátsó ajtón a 
zenészekhez. Pcrry emlékezett 
rám. Akkor kezdődött a barátsá-
gunk - mesélt a kezdetekről a 
szegedi fiatalember. 

Kelemen Péter vásárhelyi, pes-
ti és szegedi barátaival rendsze-
resen látogatta a brit csapat kon-
certjeit - bárhol is jártak Európá-

Pőlők és dedikált fotók. Kelemen Péter számos relikviát őriz ked-
venc együttesétől, a The Cure-tól Fotó: Kantok Csaba 

ban. 1992-ben az európai turné 
összes koncertjén ott voltak, 
1995-ben, Berlinben pedig 120 
ezer rajongóval tomboltak a The 
Cure-slágerekre. A német fővá-
rosban kifestve, feltupírozott 
hajjal próbált besétálni a zené-
szekhez. A biztonságiak azonban 
résen voltak, és kidobták. A sze-
gedi fiatalnak azonban ez nem 
szegte kedvét: egy falon átmász-
va jutott a kedvenceihez. Akkor 
cseréltek e-mail címet és telefon-
számot a zenekartagokkal, így 

Péter mindenkinél hamarabb 
tudta: mikor és hol játszik a ban-
dája. Ezt követően már nem kel-
lett belépőjegyre költenie: in-
gyen koncertjegyeket, relikviákat 
küldtek neki, sőt egy alkalom-
mal olyan pólót is kapott, ami-
ben a londoni és a katowicei kon-
certre is besétálhatott. Az egyik 
londoni fellépésre - a Wembley 
stadionba - előkelő helyre kapott 
ajándékjegyet: egy sorban ült a 
zenekar lemezkiadójával és Ró-
bert Smith szüleivel. 

- Róberttel annyira nem va-
gyok nagy barátságban, ő eléggé 
magának való, nem foglalkozik a 
rajongókkal - mondta Péter a ze-
nekar bontemberéről. - A tagok 
is sokat vitatkoztak vele, mert 
nem engedi, hogy beleszóljanak 
az aktuális album zenei világába. 
Egyébként nagyon haragszom rá, 
mert kirúgta Perryt. Zeneileg 
persze továbbra is ugyanolyan jó 
a banda, de emberileg már nem 
ugyanazt jelentik, mint régen. 

Péter kedvenc lemeze az 
1992-ben megjelent Wish című 
album, kedvenc száma pedig a 
Desintegration. 

-, Ma már nem festem ki ma-
gam, ha a koncertjükre megyek. 
Nem külsőségekben nyilvánul 
meg a rajongásom. Nem csupán 
a zenét köszönhetem a zenekar-
nak, de azt is, hogy bejárhattam 
egész Európát, és bejuthattam 
olyan helyekre is, amelyekről ko-
rábban nem is álmodhattam. 

NYEMCSOK ÉVA 

Két napon keresztül ünnepel-
ték a szatymaziak és a település 
vendégei a barackot a hét végén. 
Az illatos gyümölcsből, fényes 
zöldségekből, színes virágokból 
álló kiállítás inkább a szakmá-
nak, míg a koncertek és a fa-
lubál a civileknek szólt. 

- Tessék mondani, ez a barack-
fesztivál? - érdeklődtünk szom-
baton délben a szatymazi műve-
lődési ház előtt, miután gyümöl-
csöt sehol sem láttunk, volt vi-
szont lovas kocsi bakján harmo-
nikázó kalapos úr, léggömböt 
áruló fiatalember és 1963-as 
gyártású szovjet katonai motor-
bicikli, valamint 1957-es, lánc-
meghajtású, piros Csepel motor 
és 1954-es, korabeli matricákkal 
ellátott jármű. 

- Ez bizony a barackfesztivál, 
teljes terjedelmében - közölték 
velünk, és valóban, néhány láda 
piros gyümölcs addigra már ne-
künk is feltűnt. A kiállítás azon-
ban nem kint, hanem a művelő-
dési ház épületében volt, ahol 
kedves hölgyek frissítővel kínál-
tak bennünket, mások pedig mé-
zeskalácsot, szőtteseket árultak. 
A gyümölcsért még beljebb, a 
nagyterembe kellett mennünk, 
itt zajlott a fesztivál szakmai ré-
sze, és itt vehettük szemügyre az 
őszibarackfajták mellett többek 
között a fényes méregzöld papri-
kát, a hatalmas kínai kelt és a 
kétököl nagyságú krumplit. 

Megérkezésünkkor az össze-
gyúlt mezőgazdászok előtt Nóg-
rádi Zoltán, Mórahalom polgár-
mestere beszélt a közösségi mar-
ketingről és arról, hogy bár 
az egyéni gazdálkodásnak van 
létjogosultsága Magyarországon, 

mégis ahhoz, hogy támogatha-
tók legyenek a családi gazdasá-
gok, a termelőknek össze kell 
fogniuk. 

Az előadásról kihívtuk Barna 
Andrást, hogy a szatymazi ba-
rackról beszélgessünk. 

- Megúsztuk a téli fagyot és a 
jégverést, bár a sok eső termés-
csökkenést okozott, sok fa ki is 
pusztulhat - mondta a termelő, 
akinek a családja már fél évszá-
zada foglalkozik az őszibarack-
kal. A termés nagy részét már ér-
tékesítették, részben a szabad-
piacon, részben a Mórakerten 
keresztül. Barna András nem 
csupán termelőként volt jelen a 
fesztiválon, hanem Szatymaz 
frissen kinevezett díszpolgára-
ként is. Rajta kívül Börcsök Lász-
ló posztumusz kapta meg idén a 
címet. Barna András lapunknak 
elmondta: a rendezvény részben 
a szakmának szól, ahol a kiállí-
tók megismerkedhetnek egymás 
termékeivel, részben pedig az ér-
deklődőknek, akik amellett, 
hogy megkóstolhatják az édes 
gyümölcsöt, a délutáni felvonu-
láson, esti falubálban, koncerte-
ken, tűzijátékon mulathatnak. 

G. ZS. 

AKI A VIRÁGOT SZERETI 
Nem csupán gyümölcsök és zöld-
ségek, hanem különböző virágok -
rózsa, szegfű és gerbera - is szí-
nesítették a barackfesztivál kiállí-
tását. Széli József szerint egyre 
kevésbé éri meg virággal foglal-
kozni. A negyvenötféle szegfűt ne-
velő szatymazi termelő úgy véli, 
az már régen nem foglalkozik nö-
vénytermesztéssel, aki nem szere-
ti a virágot. 

Barna András nem csupán termelő, hanem Szatymaz frissen kine-
vezett díszpolgára is Fotó: Miskolczi Róbert 

Hatalmas, háromnapos buli helyszíne volt 
a Kurca partja a hét végén: a hagyománnyá 
lett koktélpartyn felvonuló zenekarok mel-
lett bemutatkoztak, és szórakoztatták a 
nagyérdeműt a középkor harcosainak kései 
utódai. 

A helyi amatőr együtteseknek bemutatko-
zási lehetőséget, a sztárvendégek zenei fellé-
pésének adott alkalmat először a Kurca-par-
ti koktélpartyra tizennégy évvel ezelőtt. A 
muzsika létjogosultságát megtartva a partyt 
minden évben megrendezte a szentesi 
Murphy Band. A csapat motorja, Mészáros 
Gábor zenetanár szerint a buli idén is na-
gyon jól sikerült, ezt nem csak a tapintható-
an önfeledt hangulat igazolja: ötezer látoga-
tója volt a rendezvénynek. Péntektől vasár-
nap délutánig az egészen hajnali órákat ki-
véve mindig szólt valami a színpadon, a kö-
zeli füves területeken mindig játszott valaki 
valamit. A partyn igényes rock szólt ezen a 
nyáron, a fellépő együttesek között nyilván-
valóan szerepelt Murphy és barátai, hazai 
nagy slágerekkel és külföldi szerzemények-
kel szórakoztatták a közönséget. Szomba-
ton este a M.É.Z. együttes táncházat adott 
jóval tíz után: a messze földről érkezett csa-
pat megbizonyosodott arról, hogy a szente-
siek vevők az ír népzenére. A Megnem Ér-
tett Zenekar közel húsz éve járja az orszá-
got, s mindenüt t sikert arat. Vasárnap este a 
szegvári fiúkból összeállt Gömb együttes 
adott koncertet, Kulbert György és barátai 
saját szerzeményeiket adták elő. Még ezen a 
napon a gyerekek számára elmaradhatatlan 
Pom-pom együttes is fellépett Ernő, a lovag 
című műsorával. A felvezetés indokolt volt, 
hiszen a koktélparty keretet adott az orszá-
gos lovagtalálkozónak: Visegrádról, Debre-
cenből, Kisújszállásról érkeztek válogatott 
vértes lovagok a szentesi csatorna partjára. 
A Zenthus lános hagyományőrző egyesület 
helyi tagjai büszkék a nevükre. Mint kide-
rült, feltehetően a középkori lovag nevéből 
nyerte a város mai nevét. Lovag Sebők Troli 

János és barátai főként Károly Róbert korát 
idéző jelenetekkel és díszletekkel vonultak 
fel, végig a városon. Csak a vakablakokban 
nem csüngtek kíváncsiskodók a százötven 
jelmezes fiatal hölgy és lovag láttán. A va-
csorát kézzel fogyasztották el szombaton éj-
jel a táborban, miközben muzsika szólt, és 
fáklyák világítottak, hastáncosnők hevítet-
ték s levegőt. János és barátai élét vett fegy-
verekkel vívnak, a sok gyakorlás ellenére 
azért akad sérülés. Az egyesület vezetőjének 

például van egy nyílvesszőheg a hátán, egy 
másik heg csatabárdtól a bajsza közt, a ke-
zén kardtól sérült, a vállán csatabárdtól. A 
vívásban természetesen nem az ellenfél 
megsemmisítése a cél, hanem a küzdelem 
gyönyörűségének átélése - magyarázta. A 
háromnapos bulin a szentesi kisfiúk köze-
lebbről ismerkedtek a bajvívással, fakard-
dal. Számukra mától lovagi tábort tart a he-
lyi egyesület. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Országos találkozót tar tot tak a középkori hagyományőrzők Szentesen - az eseményről az 
apró fegyverhordozók sem hiányoztak Fotó: TésikAttila 

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel! 
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