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George Bensőn nem kért testőrt, sem nagy felhajtást 

Szupersztárnak szupertechnika 

Bensonék kilencven percet zenélnek 

HOSZTESZEK A SZÍNFALAK MÖGÖTT 
Bensonék két angol nyelven beszélő hoszteszt kértek a koncert idejére. A felada-
tot ellátó szegedi lányok angol szakon végeztek, mellékállásban dolgoznak ha-
sonló rendezvényeken. Ők segítik majd a zenészeket a Dóm téri színpad kulisszái 
mögül, ha épp ásványvízre, törülközőre lesz szükségük, vagy épp a mosdóba sze-
retnének eljutni. A lányoknak van már tapasztalatuk: korábban a Szegedi Ifjúsági 
Napokon fellépő brit zenekar, az Incognito ügyes-bajos dolgait Intézték. 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. Megváltozott az 
augusztus 1 -jétöl 5-éig 
óvodásoknak, augusztus 8-ától 
12-éig iskolásoknak meghirdetett 
sporttábor helyszíne. A mozgást 
kedvelő gyerekeket a 
sportközpontba várják délelőtti 
foglalkozásokra 8 és 12 óra 
között. A sportfoglalkozásokat 
szakemberek felügyelik és 
irányítják. A 
sporttevékenységeken a részvétel 
ingyenes. Jelentkezni még lehet 
az intézmények gazdasági 
irodájában. 

ÁSOTTHALOM. A „Puszi" 
Ásotthalmi Nagycsaládosok 
Egyesülete és az ifjúsági 
önkormányzat közös 
szervezésében ma 17 órakor 
kezdődik a felnőttképzést 
elősegítő program következő 
előadása a 15-25 év közötti 
fiatalok részérc. Az előadás 
témája: munkaerő-piaci 
ismeretek, személyes tanácsadás 
állást keresőknek és tanulóknak, 
tapasztalatcsere. Helyszín: 
Ifjúsági Ház, Jókai utca 4. A 
program a Nemzeti 
Felnőttképzési Intézet 
NF1/333/2005. számú pályázata 
alapján valósul meg. 
-AzÁsotthalmi Ifjúsági Egyesület 
idén is strandolással jutalmazza 
az ifjúsági és települési programok 
során rendszeresen segítséget 
nyújtó fiatalokat. A jutalmazottak 
mellett várják azok jelentkezését 
is, akik szívesen csatlakoznának a 
csapathoz. Minden jelentkezőt 
szombaton a központi 
buszmegállóba várnak, ahonnan 
6.45-kor indul a csoport 
Kiskunmajsára. 

BORDÁNY. A Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban jbiip) már 
lehet nevezni különféle ízesítésű 
dzsemekkel az Év lekvárja 
versenyre. A megmérettetést 
hagyományosan a gyermek- és 
ifjúsági napon rendezik meg. A 
verseny érdekessége lesz az idén, 
hogy a kilátogatók döntik majd 
el, ki kapja a díjat. De nemcsak a 
lekvárokat, hanem a falu 
kemencéjében sült kalácsokat is 
megkóstolhatják a résztvevők. 
Nevezni egész nap, szombaton 
fél 5-ig lehet. 

DESZK. Véradást szervez a 
Vöröskereszt ma 9 és 12 óra 
között az Idősek Napközi 
Otthonában. A községben magas 
az egy főre eső véradók száma, a 
szervezők ma is számítanak a 
segítségre. 
- A Deszki Szamaritánus 
Egyesület ruhaosztást szervez a 
nyugdíjasklubban, a Tempfli 
téren ma 15 és 16 óra között. 

MÓRAHALOM. Ma az Agrieo 
Magyarország Kft. tart szakmai 
fórumot az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 
- IdénXVI . alkalommal 
rendezik meg az egyhetes 
Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemet és Diáktábort, 
hogy neves felszólalókkal, 
kerekasztal -beszélgetésekkel és 
kulturális programokkal 
szórakoztassa az érdeklődőket. 
Ma mások mellett Nógrádi 
Zoltán polgármester is előadást 
tart az európai uniós források 
felhasználásáról. A téma 
szakértői azt vizsgálják meg, 
hogy milyen módon lehet 
viszonyulni az új közösségi 
költségvetéshez, mi határozza 
majd meg az elkövetkező több 
mint fél évtized európai 
gazdaságát. 

PUSZTAMÉRGES. A 
művelődési ház előterében ma 
délután fél 3-tól fél 5-ig 
vegycskcreskedés várja az 
érdeklődőket. 

ZSOMBÓ. A község 
önkormányzata határozatot 
hozott egy fűnyíró traktor 
beszerzéséről, mellyel a 
sportpálya és környéke, az 
önkormányzati intézmények 
körüli területek, valamint a 
közterületek karbantartásáról 
gondoskodnak. 

A Nabucco után és a Csárdás-
királynő előtt George Bensont 
halljuk a Dóm téri színpadon. A 
téren ma összeszerelik a kon-
cert technikai eszközeit, a 
hangrendszert és a fénytechni-
kát, a holnap délelőtt érkező 
világsztár délután már hangpró-
bát tar that . 

A legjobbak a legjobbat akarják. 
Ilyen egyszerű az ok: miért kell 
George Bensőn koncertjére a 
hang- és fénytechnika jelentős 
részét Európa más országaiból 
beszerezni. A hangosítással egy 
budapesti céget bíztak meg, 
amely'Ausztriából és Belgiumból 
is rendelt berendezéseket. Ben-
sonék koncertjét olyan speciális 
digitális pulton vezérlik, amely-
ből kontinensünkön mindössze 
négy van forgalomban. Ma déltől 
60 fős technikai személyzet sze-
rel a színpadon, hogy minden ké-
szen álljon a szenzációsnak ígér-
kező holnap esti koncertre. 

Bensonék holnap délelőtt ér-
keznek Szegedre, s várhatóan 
délután tartanak hangpróbát - 6 
órakor ugyanis a dómban tartott 
mise miatt „csendrendelet" lép 
életbe a téren. A kapukat este fél 
8 körül nyitják, az Aradi vérta-
núk tere felől és a Somo-
gyi-könyvtárnál egyaránt been-
gedik a közönséget. Bensonék 90 
percet zenélnek, de a rajongók 
bizonyára nem engedik el őket 
ráadás nélkül. Erre számítani le-
het, végtére nyolc Grammy-díjat 
besöpört világsztár soha nem járt 
még a Tisza-parti városban. Ben-
sőn viszont idei világturnéjába -

Az ifjúsági ház igazgatója, a Sze-
gedi Ifjúsági Napok szervezője 
átvette a Belvárosi mozi veze-
tését is. Boros Gyula „átgon-
dolja a létszámot", amellyel a 
cég működik. Közben új em-
bereket is keres, a most jobbára 
néptelen büfé helyett kávéházat 
tervez. 

A Belvárosi mozi kávéházába 
szeretne először is életet, nyüzs-
gést vinni Boros Gyula. Az új-
donsült igazgató nemrég az ifjú-
sági házat vette át, a Szegedi Ifjú-
sági Napokat is ő szervezi - és 
nem utolsósorban a világsztár 
Bensőn koncertjét. Az „örök-
mozgó" Boros kinevezésével az 
volt az egyik célja a városnak, 
hogy a kht. helyzetét stabilizálja. 
A moziüzemeltető társaság 
ugyanis saját lábán nehezen áll 
meg, főleg mióta a nyereséget 
hozó filmforgalmazást a város 
„kiszervezte" belőle. 

A szegedi Belvárosi mozi Pet-
róczy Sándornak köszönheti 
fönnmaradását. Az ismert mozis 
szakember kezdte el az épület 
felújítását, ezzel a szegedi a vidék 
első számú művészfilmeket is 
játszó filmszínházává vált. A vá-
ros nemrég a mozis cégről levá-
lasztotta a jó bevételt hozó film-
forgalmazást, ezt a feladatot Pet-
róczy átvette. Most ő biztosítja a 
Belvárosinak a kópiákat, e nélkül 
a mozi ellehetetlenülne. A nagy-
terem megtöltéséhez ugyanis az 
kell, hogy a sikerfilmeket a plá-
zával egy időben játsszák. 

A moziüzemeltető kht. élére a 
városvezetés bizalmi embere, 
Boros Gyula került. Boros koráb-

Rio de Janeiro és Las Vegas mel-
lett - Szegedet is beiktatta. 

Az ötven albumot - válogatá-
sokkal együtt mintegy százat -
jegyző zenész a szervezők szerint 

ban már öt évre megkapta az if-
júsági ház igazgató posztját, és 
azóta a város vezetése rendszere-
sen juttat -pénzt az intézmény-
nek. Most egy évre a mozi is az 
övé: a kitűnő adottságú helyet föl 
kell dobnia, bevételt kell termel-
nie. A példa adott, az épületbe 
befogadott, de egy alapítvány ál-
tal fönntartott Grand Café sike-
resen működik évek óta - jórészt 
a kávéház tartja el. 

A Belvárosiba Boros most épp 
vendéglátóst keres, aki a büfét 
rendbe tenné. Az igényesen ki-
alakított galéria ugyanis szinte 
mindig üres. Nem kocsmát akar-
nak, hanem hangulatos, fiatalos 

nem igényel jobb vagy különlege-
sebb ellátást, mint bármely más 
világsztár. A különböző kívánsá-
gokat még a szerződés megköté-
se előtt, az olykor 70-80 oldalra 

kávéházat, de leginkább bevételt, 
mert a filmvetítésből nem él meg 
a cég, csak nyeli a város pénzét. 

Közben elbocsátásokra is sor 
kerülhet, hiszen a mozi viszony-
lag sok alkalmazottal működik. 
Az igazgató úgy fogalmaz: „át 
kell gondolni, mekkora létszám-
mal működik a cég". Úgy tudjuk, 
legföljebb egy-két embert kell el-
küldeni ősztől. A 19 alkalma-
zott, gépészek, pénztárosok, 
jegyellenőrök egy része nyugdí-
jas. A konkurens Cinema City-
ben dolgozók jó része diák, aki-
ket egy diákszövetkezettől köl-
csönöz az üzemeltető - ezzel 
spórol a multiplex. 

A jó programok, a reklám új lá-
togatókat hozhatnak a moziba -
hangsúlyozza Boros, aki most 
épp George Bensőn Dóm téri föl-
lépése után dzsesszbulit hirde-
tett a moziba. Ne csak akkor 
használják a belvárosi épületet a 
látogatók, ha filmet néznek -
vallja. A hely nevét filmszínház-
ra változtatná, hogy jobban visz-
szaadja az épület hangulatát. 

M . B. I . 

Fotó: MTI/EPA/Keytone/Martial Trezzini 

is rúgó függelékben tudatja a fo-
gadó féllel a sztárok menedzsere. 
Bensonék függeléke mindössze 
33 oldal. A szerkesztőségünk bir-
tokában lévő dokumentum sze-
rint az amerikai zenész ötcsilla-
gos hotelben szállt volna meg 
szívesen, de mert ilyen nincs 
Szegeden, kivételesen beéri egy-
gyel kevesebb csillaggal. Mint azt 
már megírtuk, egy teljes hotelt 
béreltek ki számára - titokban 
tartják, hogy melyiket. Mind-
egyik szegedi négycsillagost fel-
hívtuk, mindenhol azt állították, 
nem náluk száll meg a sztár. 

Baseballütőkkel felfegyverzett fia-
talok rontottak be még vasárnap 
hajnalban a mártélyi Jurta kem-
pingben üzemelő diszkóba, s válo-
gatás nélkül ütni-verni kezdték az 
eléjük kerülőket - írtuk meg né-
hány nappal ezelőtt. A rendőrség a 
támadókat azonnal elfogta. A két 
fiatalkorú, valamint a nyolc 20 év 
körüb fiatalember két diszkózót 
súlyosan, hármat pedig könnyeb-
ben sebesített meg. 

Nem okoz megbetegedést az a 
sajt, amelyben az élelmiszer-el-
lenőrző állomás munkatársai 
egy mintavétel során nemrégi-
ben kóli baktériumot találtak. A 
szegedi Téscót, ahol a sajtot 
árulták, minőségvédelmi bír-
sággal sújtották. 

Nem sokkal, de valamivel mégis 
a megengedett határérték feletti 
mennyiségű, úgynevezett E-Co-
li-baktériumot talált a hatóság 
egy sajtban, amit a szegedi Tesco 
Áruházban árultak. A szennye-
ződésre az országos mintavételi 
programban végzett ellenőrzés 
során bukkantak rá a Csongrád 
Megyei Állategészségügyi és Élel-
miszer Ellenőrző Állomás mun-
katársai. Az egyik internetes por-
tálon egy név nélkül nyilatkozó 
orvos a hírrel kapcsolatban arra 
figyelmeztet: ez a baktérium bél-
fertőzést, bélgyulladást okozhat. 
A lapunk által megkérdezett 
szakemberek azonban azt mond-
ták, ebben az esetben szó sincs 
ilyesmiről. 

- A Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium által 
minden évben előírt program so-
rán vettünk mikrobiológiai min-
tát egy Lengyelországból impor-
tált, cseh forgalmazótól szárma-
zó ömlesztett, Camembert Presi-
dent nevű sajtból - mondta Fara-
gó Katalin megyei osztályvezető 

avokadó, LAZAC. 
F R I S S NARANCSLÉ 

A világsztár és csapata Koncert ide-
jére 24 sört, 6 doboz alkoholmentes 
sört, 12 doboz narancs- és grépfrút 
dzsúsz t kó lá t spr i te -o t cukormen-
tes üdítőket egy gallon - vagyis 3,7 
liter - sovány te je t ugyanennyi 
desztil lált v i ze t szénsavmentes ás-
ványvizet forró vizes t e á t cukor-
mentes jeges t e á t csirkesalátát fe-
hér- és teljes kiőrlésű kenyeret sü-
teményt. burgonyaszirmot kér. Reg-
gelire, ebédre, vacsorára egyebek 
mellett 24 főtt tojást rendeltek, va la-
mint egy csomag angol muffint. 2 
gallon (több mint 7 liter) frissen fa-
csart narancslevet, három doboz ga-
bonapelyhet lazacot avokádót nap 
érlelte paradicsomot Rendeltek to-
vábbá marínált zöldséget, csirkét, 
tonha la t vacsorára többfogásos me-
nüt. Mindezek mellé pedig kanalat, 
kést és poharakat. A koncertszerve 
zők mindenből a legjobb minőségűt 
szerzik be, várhatóan az egyik sze-
gedi bevásárlóközpontban. 

Akárhol is lakik majd Bensőn, 
az ő és a csapata nyugalmát az aj-
tóban biztonsági őr vigyázza. Azt 
is tudjuk, hogy a szálloda és a 
Dóm tér között gyalog közleke-
dik, nem kért autót, sem testőrö-
ket, úgyhogy a tértől nem lakhat 
messze... 

A két koncertszervező, Boros 
Gyula és Podlovics Péter kalau-
zolja a városban a szupersztárt; 
Podlovics hosszabb ideig Angliá-
ban élt, külön tolmácsra nem 
lesz szükség. 

N Y E M C S O K É V A 

Az egyik gyanúsított Tóthné 
Mohos Erika vásárhelyi önkor-
mányzati képviselő fia, letar-
tóztatását a bíróság elrendelte. 
A fiatalember kilenc társa sza-
badlábon védekezhet. Szeret-
tük volna megkérdezni az ügy-
ről az édesanyát, telefonon fel 
is hívtuk a szocialista képvise-
lőt, aki röviden csak annyit 
mondott : nem szeretné, ha er-
ről faggatnánk. 

főállatorvos. - Valóban találtunk 
benne E-Coli-baktériumot, ép-
pen a határérték feletti mennyi-
ségben. Ez azonban csupán azt 
jelenti, hogy - valószínűleg a ter-
melőnél - nem voltak teljesen 
megfelelők a higiéniai feltételek. 
Betegséget ez a törzs nem okoz. 

A baktériumnak valóban van-
nak olyan törzsei, amelyek bizo-
nyos csíraszám feletti mennyiség-
ben - hasonlóan a szalmonellá-
hoz - megbetegedéseket okozhat-
nak. - Van olyan törzs, ami csak 
gyerekekre jelent veszélyt, és van, 
ami koleraszerű tüneteket produ-
kál - mondta el 7bmbácz Zsu-
zsanna, az ÁNTSZ járványügyi 
osztályvezetője. A sajtban talált 
azonban nem tartozik ezek közé. 
Az áruházban egyébként éppen az 
volt az utolsó darab sajt, amiből a 
mintát vették. A Tfescóra minő-
ségvédelmi bírságot szabtak ki. 

Danks Emese, a Tesco kom-
munikációs igazgatója elmond-
ta, az áruház csak a lejárati idő-
ért felelős, a sajt szavatossági 
ideje pedig nem járt le, így a Tes-
co jóhiszeműen járt el, amikor 
kitette a pultra az árut. Az igaz-
gató hozzátette, a történtekről 
értesítették a beszállítót, a pénz-
bírságot pedig a gyártóra és a be-
szállítóra hárítják. Hozzátette, 
nincsenek adataik arról, hogy 
mennyi fogyott a sajtból. 

T Í M Á R KRISZTA 

KÉTESÉLYES KÖLCSÖNZŐ 
• | Vizsgálja azt is a mozi igazgatója, hogy mi legyen a sorsa az épületben m ű -

ködő videokölcsönzőnek. A művészf i lmeket gyűjtő tékában egyetlen DVD 
sem található jelenleg, miközben a kazetta népszerűsége napról napra 
csökken. Az sem tisztázott tel jesen, melyik városi intézmény gyűjtse és 
kölcsönözze a mozgóképes alkotásokat. Külföldön és Magyarországon is 
sok helyen a városi könyvtáraknak van DVD részlege, Szegeden ennek fej-
lesztésére azonban nem jutott eddig pénz a Somogyiban. 

Boros Gyula vezeti a filmszínházat is-Átszervezés várható 

Toboroznak és elbocsátanak 

„Átgondolják" a dolgozói létszámot Fotó: Gyenes Kálmán 

Előzetesben az egyik mártélyi verekedő 

Egy képviselő fiát is 
gyanúsítják 

Baktérium a sajtban 


