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A közönség táncra perdült Bensőn Dóm téri koncertjén 

Szívből: soul, dzsessz 
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George Bensőn megmutatta a magyar közönségnek, hogy nem csupán a gitár virtuóza, hanem énekelni is tud Fotó: Karnok Csaba 

Száz perc varázslat - jutott a szegedi Dóm 
téren a közönségnek péntek éjszaka. Ben-
sőn ígéretéhez híven rengeteget énekelt. A 
koncert felénél már állva őrjöngtek a kö-
zépső szektor nézői, a színpad előtt pedig 
több százan táncoltak a nyolc Grammy-dí-
jas sztár muzsikájára. 

A koncert mintegy húszperces csúszással kez-
dődött. Rxllovics Péter, az egyik szervező azt 
kérte a közönségtől, hogy ne fotózzanak - erre, 
meg a székek hátuljára ragasztott „NO PHO-
TO!" figyelmeztetésre azonban szinte min-
denki fittyet hányt: folyamatosan működtek a 
kamerás mobiltelefonok, a digitális gépek. 

Tapsvihar, ováció fogadta George Bensont 
és zenekarát: Thom Hallt (billentyűsök), 
Michael O'Neillt (gitár és vokál), Kenya 
Hathawayt (ütősök), Land Richardst (dob), és 
Stanley Bankst (basszusgitár). Az első szám-
mal - és a koncerten még számos alkalom-
mal - Bensőn pénteken tett ígéretéhez tartot-
ta magát, miszerint megmutatja a magyar 
közönségnek, hogy nem csupán a gitár vir-
tuóza, hanem énekelni is tud. Két nóta kö-
zött nem sokáig tarthatott a taps, Bensőn fe-
szes tempót diktált. „I love your country!" -
vagyis: Szeretem az önök országát! - kiáltot-
ta a szupersztár, majd felhangzott a Never 
Gonna Change My Love For You. A magyar 
közönség által jobbára Glenn Medeiros elő-
adásában ismert dalt a világsztárral együtt 
énekelte a többezres tömeg. 

MERLEG MEG NINCS 
A Benson-koncert jegybevételéről Boros 
Gyula még nem tudott nyilatkozni. Azt 
mondta, a jegyirodákkal csak ezen a héten 
számolnak el, akkor készül el a koncert 
mérlege. Információink szerint Bensőn fe l -
lépése - amelynek szervezésében a Szege-
di Ifjúsági Ház a közvetítő szerepét töltötte 
be - mintegy 3 0 millió forintba került. 

Kenya Hathaway egyszer csak eltűnt a kon-
gák mögül, s nem sokkal a színpad előteré-
ben láthattuk és hallhattuk újra: egy rövid 
duettet énekelt Bensonnal. Land Richards 
fergeteges dobszólóval ajándékozott meg 
bennünket. Stanley Banks pedig, amellett, 
hogy szenzációsan gitározott, a bal lábával 
egy csörgődobot forgatott. A zenekar tagjai-
nak bemutatásakor el is hangzott a poén: 
Bankst a cirkusztól kérték kölcsön erre az es-
tére... Bensőn időnként hastánc tudását is 
bemutatta, a közönséget is megénekeltette. 

Az 1980-ban kiadott Give Me The Night 
című album címadó dalára elszabadultak az 
indulatok, és igazi őrület vette kezdetét. A 
nézőtér középső szektorában több százan áll-
va tapsoltak, sokan pedig leszaladtak a szín-
pad elé, hogy ott táncoljanak. Bensőn ezt bi-
zonyára méltányolta, hiszen egy korábbi in-
terjúban azt nyilatkozta: a intellektuális he-

lyett inkább a táncolható dzsesszt részesíti 
előnyben. 

A profi zenészektől megszokott, hogy a rá-
adást is beleépítik a koncertbe - Bensonék 
sajnos tartották magukat a forgatókönyvhöz. 
Az utolsó szám után már nem jöttek vissza, 
hiába tapsolt, fütyült, dobolt a lábával a né-
zőtér deszkáin a közönség. 100 perc járt Ben-
sonból ezen az estén. 

A koncert után sokan hazamentek, pedig 
azok jártak jól, akiknek volt türelmük ki-
várni, hogy hajnali fél egy után elkezdődjön 
a Belvárosi moziban a dzsemmelés. Bensőn 
félórás pihenő után kocsival érkezett, bezá-
ratta a Dóm Hotelt, a tulajdonost és mun-
katársait is meghívta az örömzenélésre. A 
világsztár megdicsérte a Kurina Triót, s kü-
lönösen jó véleménnyel volt Lakatos Pali gi-
tárosról, akivel együtt játszott. Egészen 
pontosan 1 óra 6 perces gitárjátékkal káp-
ráztatta el a muzsikájával betelni képtelen 
közönséget. Gáspár Laci álma is valóra 
vált: bár gitárját nem hozta magával, Ben-
sőn lemezeket dedikált neki, és készült kö-
zös fotó is. 

A szupersztár szombaton délelőtt utazott 
el fiával, Marcusszal Szegedről. Ferihegyre 
Wéhli Márk vitte autóval. Útközben Lajos-
mizsénél megálltak, Bensőn tyúkhúslevest 
evett. A zenész azt mondta: csodálatos napot 
töltött Szegeden, a dzsemmelqs pedig külön 
ajándék volt neki. 

NYEMCSOKÉVA 

Egymilliós vérdíjak gyilkossági ügyekben 

Az informátort nem adják ki 
Csongrád megyében a rendőrség 
idén eddig hat esetben tűzött ki 
nyomravezetői díjat. Két, 
egyenként egymilliós vérdíj ínég 
mindig érvényben van. A pénz-
jutalmat a rendőrség a saját 
költségvetéséből gazdálkodja ki. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyomravezetői díjat a megyei 
rendőr-főkapitányságok vezetői 
t ű z h e t n e k ki. Erre sú lyos élet 
vagy testi épség elleni, bizonyos 
esetekben vagyon elleni, vagy a 
közbiztonságot súlyosan megza-
varó bűncselekmény elkövetése-
kor kerülhet sor. Évente körülbe-
lül tíz alkalommal tűznek ki 

nyomravezetői díjat a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányságon 
(CSMRFK). A sajtóreferens, M. 
Toronykóy Márta szerint nem-
csak a pénz motiválja az infor-
mátorokat, egyszerűen segíteni 
szeretnék a rendőrség munkáját. 

A jutalom azoknak jár, akik 
egyértelmű és döntő bizonyíté-
kot szolgáltatnak egy-egy úgy 
kapcsán. Mint a sajtóreferens el-
mondta, az elmúlt években több-
ször fizettek nyomravezető díjat. 
Idén eddig hat esetben ajánlott 
fel jutalmat a rendőrség. 

Jelenleg két, egyenként 1 milli-
ós díjkitúzés van érvényben. 
Mindkét esetben gyilkosság gya-
núsítottját keresi a rendőrség. Az 

egyik emberölés még három évvel 
ezelőtt történt egy Domaszék 
melletti tanyán, ahol egy 84 éves 
asszonyt gyilkoltak meg. A má-
sik, nagy visszhangot kiváltott 
bűncselekmény idén tavasszal 
történt. Mint megírtuk, április 
24-én a déli órákban hozzátarto-
zói gyálaréti házában holtan talál-
tak egy 74 esztendős asszonyt. A 
vizsgálatok szerint az idős nő sú-
lyos bántalmazások következté-
ben hunyt el. A bejelentéseket az 
ismert rendőrségi segélyhívókon 
lehet megtenni, illetve a Telefon-
tanú 80/555-111 -es számán. 

- Én nem ismerek senkit, aki-
nek a rendőrség kifizette volna a 
nyomravezetői jutalmat. Ennek 

oka többek között az lehet, hogy 
az információvásárlás úgyneve-
zett operatív nyomozati cselek-
mény, aminek a nyilvánosságra 
hozatala veszélyeztetné a nyo-
mozás eredményességét - ma-
gyarázta Vadányi Anna. A szegedi 
magánnyomozó elmondta, gya-
kori, hogy az informátor az elkö-
vető kapcsolati köréből kerül ki. 

Arra a kérdésre, hogy a magán-
nyomozók miért nem nyomoz-
nak azok után, akikre vérdíjat 
tűztek ki, Vadányi Anna azt vála-
szolta: elsősorban megbízás alap-
ján dolgoznak, de elvétve előfor-
dul, hogy magánnyomozók is ér-
deklődnek a komoly pénzjuta-
lommal kecsegtető ügyek iránt. 

Szökevények 
a vadasparkban 
Szökés, álcázás, lasszóvetés, 
csapda, köpködés - nem egy kri-
mi elemei, hanem képek a Sze-
gedi Vadaspark életéből. A ra-
finált állatokról és a tanulságról 
Veprik Róbert igazgatóhelyet-
tessel beszélgettünk. 

- Aki olvasott már Gerald Du-
rell-könyveket, az tudja, hogy 
fantasztikus dolog állatkertben 
dolgozni - fogalmazott Veprik 
Róbert, a Szegedi Vadaspark igaz-
gatóhelyettese, amikor állatkerti 
kalandokról faggattuk. - Mint 
minden állatkertben, így nálunk 
is megesik, hogy az állat ügye-
sebb egy ideig az embernél és túl-
jár az eszén. Nekünk viszont az a 
dolgunk, hogy felülkerekedjünk. 

TYükkös mumus 
A vadaspark dolgozói számára 

a japán makákó az egyik legna-
gyobb mumus. Amikor az állatok 
mostani, tóval és fákkal ellátott 
kényelmes kifutója készült, vi-
szonylag szerény kerítést építet-
tek, mert úgy gondolták, a tágas 
tér tetszik majd az állatoknak, és 
nem próbálnak szökni. Téved-
tek. A költözésnél a vezérhímet 
és az alvezéreket elaltatták, de a 
kisebb testű majmokat csupán 
ládába zárták, és onnan engedték 
az új kifutóba. A majmok villám-
gyorsan ugrottak át kerítésen, vil-
lanypásztoron, és letelepedtek a 
környező fákon. Szerencsére a ve-
zérhím a makákók számára 
szent, nélküle nem tesznek sem-
mit. Amikor a vezér felébredt, 
észrevette a villanypásztort, és 
nem ment a csapata után. Inkább 
visszahívta a szökevényeket. 

Banáncsapda 
Ebben a csapatban volt egy ma-

jom, akit a többiek kirekesztet-
tek, ezért más társaságot keresett: 
kijárt a látogatótérbe és az embe-
rekkel barátkozott, fagyizott, 
chipset eszegetett. Ezt a park 
munkatársai nem nézték jó 
szemmel, de az állat olyan furfan-
gos volt, hogy amikor közeledni 
látta Gősi Gábor igazgatót vagy 
Veprik Róbertet, rögtön visszatért 
a helyére. Akár napszemüveggel, 
akár esőkabáttal álcázták magún-. 

kat, a majom vagy a lépések hang-
ját, vagy a mozdulatukat, szagu-
kat ismerte meg - mindig túljárt 
az eszükön. Végül egy banán lett a 
veszte. A gyümölcsért besétált az 
élve fogó csapdába, és nem csak a 
csapda, hanem a vadaspark ajtaja 
is becsukódott mögötte. Azóta 
már egy másik állatkert gondozó-
it bosszantja. 

Emberre veszélyes állat még 
sosem szökött el, igaz, ők komo-
lyabb őrizet alatt állnak. A szelí-
debbek viszont rögtön é^reve-
szik, ha valami miatt rövia időre 
nem működik a villanypásztor. 

Zöld eső 
- Amikor hét éve a vadasparkba 

kerültem, a kollégáim azt mond-
ták, hogy a tapír veszélyes, lelket-
len állat, ha teheti, megtapossa, 
megharapja az embert. Egy nap 
éppen én voltam az ügyeletes, 
amikor a tapír megszökött. Pánik-
ba estem. Amikor végre megtalál-
tuk, békésen legelészett a lámák 
mellett, és egy nagy rekesz salátá-
val be lehetett csalogatni a helyé-
re. Azóta tudom, hogy az egyik 
legkedvesebb, legnyugodtabb állat 
- mesélte az igazgatóhelyettes. 

Legutóbb a kispanda döntött 
úgy, hogy a kifutóján kívül tölti 
az éjszakát, egyik éjjel pedig a Lá-
ma szabadult ki, akit mint a 
cowboyfilmeken, a nyakába lasz-
szót vetve kísértek helyére a park 
munkatársai. 

A láma nemcsak szökni, köp-
ködni is tud. A kicsi születésénél 
a köldökcsonkot kellett fertőtle-
níteni, ezért Róbert arra kérte fi-
atal kollégáját, hogy hozzon két 
esőkabátot. - Hiszen nem esik -
gondolta a tapasztalatlan gondo-
zó, így ő védelem nélkül lépett a 
lámához. Sokáig mosta hosszú 
hajából a zöld gyomorváladékot, 
a lámaköpetet. 

GONDA ZSUZSANNA 

TANULSÁG 

m A parkban történteket nem pusztán 
a szórakozásért mesélik: a vadas-
parkban állatkerti gondozókat is 
képeznek, és a sztorik az órákon is 
elhangzanak, hogy a tanulók okul-
janak elődeik kalandjaiból. 
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Veprik Róbert: Van úgy, hogy az állat ügyesebb az embernél, és túl-
jár az e s z é n Fotó: Gyenes Kálmán 
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Dr. Oláh János 

Hanza-Kruger Záloghitelező és 
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Metrimed Orvosi 
Műszergyártó Kft. 
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Az év környezetvédelmi díja 
Az év vállalkozása-díj Biopetrol 

Főszer-Elektroprofil Kft. Környezettechnikai Kft. 

Az év kisvállalkozása-díj Díj a munkaerő-fejlesztésért 
Úszótanoda Bt. Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó Rt. 

VARJUK 

06-30/30-30-443 
mmspidelmagyar.hu Kérjük. írja meg nevét és lakhelyét! 

I li'gjohbakal megjelentetjük! 

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel! 

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK! 
K«he! Olviű! A meqjílmíil»! i hstiiMó «(yclírttién kívül i kcpai létható mmtly (kiykorMntl > lónényti képviseISÍ hunjMbt sdbtqes. 
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