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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A hódmezővásárhelyi 
Taekwondo&Hapkido Egyesület 
Máté József vezetésével 
taekwondo-edzéseket szervez az 
algyői faluházban. Információ: 
62/517-173, 06-30/239-8350, 
06-30/406-2507, 
mategergo(«>frcemail. hu 

BALASTYA. Vasárnap rendezik a 
balástyai búcsút. Fél 9-kor 
szentmise kezdődik, majd 
térzene szórakoztatja a 
közönséget a falusi tanoda 
épülete előtt. 10 órakor Újvári 
László polgármester köszönti a 
résztvevőket és átadják a 
pályázati forrásból felújított 
tanodát. A benne épült 
kemencében kalácsot sütnek a 
résztvevőknek. Ünnepi műsort 
adnak az általános iskolások, 
este 10 órakor tűzijáték zárja a 
rendezvényt. 

DESZK. Számítógépes 
szemvizsgálatot tartanak június 
19-én 9 és 11 óra között az 
idősek napközi otthonában, a 
Tempfli téren. A vizsgálatot az 
önkormányzat 
családsegítő-gyermekjóléti 
szolgálata szervezi. Az 
érdeklődők a taj-kártyájukat 
vigyék magukkal. 

MÓRAHALOM. A Móra Ferenc 
ÁMK szombaton, 10 órától 
búcsúztatja a három nyolcadikos 
osztályt - körülbelül nyolcvan 
ballagót - a Barmos György 
téren. 
- Vasárnap az V. nemzetközi 
megye járó fesztivál és az I. 
magyar kulturális falunapok 
rendezvényeként az olaszországi 
Burgisi Néptánc Együttes, 
valamint az angliai Kesteven 
Morris Néptánc Együttes lép fel 
15 órától az Erzsébet gyógyfürdő 
területén felállított nyári 
színpadon. Minden érdeklődőt 
várnak. 

PUSZTASZER. Július 10-éig 
még lehet pályázni a Csizmazia 
György országos 
természetfilm-fesztiválra. A 
pályázat kiírása a 
www.pusztaszer.hu honlapon 
olvasható. A verseny zsűrije a 
napokban állt össze. A szakmai 
zsűri elnöke ifj. Kollányi 
Ágoston rendező-szerkesztő, 
tagjai: dr. Fiar Sándor 
szerkesztő-műsorvezető, 
Sáfrány József 
rendező-operatőr, Máté Bence 
fotóművész, Tajti László a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
természetvédelmi 
őrszolgálat-vezetője. A 
társadalmi zsűri tagjai: Bedő 
Tamás Csongrád 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő, a csongrádi kistérség 
képviselője és Müller Péter 
amatőr természetbúvár, a 
kisteleki kistérség képviselője. 

SZEGED. A Szegedi Ifjúsági Ház 
honlapjáról 
(www.ih.szegedvaros.hu) 
letölthető az a pályázati űrlap, 
mellyel a civil szervezetek 
pályázhatnak a Szegedi Ifjúsági 
Napokon való részvételre. A 
pályázat beadásának határideje: 
június 30. 
- Ma, vagyis az utolsó tanítási 
napon közlekednek utoljára az 
iskolai előadási napokra illetve 
a tanév tartalma alatti 
munkanapokra meghirdetett 
helyi autóbuszjáratok. Az ú j 
tanév kezdetéig nem 
közlekednek a 71 A, 74A, 77, 
83A, 84A jelzésű autóbuszok, 
illetve ritkábban járnak a 73 és 
a 73Y-os buszok. Szünetelnek 
a tanév kezdetéig a 36, 36Y, 
72Y, 75Y és 83-as vonalakon 
közlekedtetett iskolai 
betétjáratok is (a 
menetrendkönyvben T és IEA 
jelzéssel). A 72Y 
Újpetőfitcleprc betérő járatai 
illetve a 64-es autóbuszvonal 
munkaszünet i napokra 
meghirdetett járatai sem 
közlekednek a nyári 
szünetben. Gyakrabban, 30 
percenként jár viszont a 7F-es 
autóbusz. 

A Hooligans két zenésze a tavalyi Szegedi Ifjúsági 
Napokon lefejelt, illetve megütött egy egyete-
mistát . A bíróság pénzbüntetésre ítélte a zenekar 
tagjait. A megyében több botrány kötődik már a 
Hooligans nevéhez, a banda mégis szerepel az 
idei SZIN-en is, holott Boros Gyula kijelentette, 
nem hívja meg többet. 

A Szegedi Ifjúsági Napokon tavaly augusztus 24-én 
este fellépett a Hooligans együttes. A koncerten 
botrány volt: a zenekar énekese, Ördög Tibor és 
egyik gitárosa, Tóth Tibor megütött, illetve lefejelt 
egy egyetemistát, mert állításuk szerint a fiú dobál-
ta őket, és trágárságokat kiabált be nekik. A zene-
kar tagjait a koncert után előállították a rendőrka-
pitányságon. Boros Gyula, a SZIN szervezője akkor 
lapunknak adott nyilatkozatában mélységesen el-
ítélte, ami történt, és azt mondta, a Hooliganst 
többet nem hívják meg a rendezvényre. 

Az idei SZIN tervezett fellépői között mégis sze-
repel a Hooligans: az egyik nagyszínpadra tervezték 
koncertjüket, augusztus 26-án. Borostól megkér-
deztük: miért? Azt mondta, a tavalyi atrocitás után 

SIPOS LUFIT EMLEGET 
A zenekar énekesét és dobosát nem tudtuk elérni, a me-
nedzserükkel beszéltünk. Sipos Tibor hat hónapja foglal-
kozik a zenekarral, azt mondta, a Hooligans idei szegedi 
fellépéséről még nem állapodtak meg A tavalyi botrá-
nyos esetet csak hallomásból ismeri. - A zenészek akkor 
hibáztak, de a zenekar lezárta az életének ezt a szaka-
szát. Tavaly 150 koncertet adtak, ami elképesztően sok, 
ezért jöttek a mi cégünkhöz. A helyzet konszolidálódott, 
úgy érzem. A Hooligansnek idén már volt koncertje Sze-
geden, nagy érdeklődés kísérte. Ez egy felfújt luti -
mondta. 

MEGYEI BOTRÁNYOK 
A tavaly augusztusi szegedi botrány már a 
harmadik volt Csongrád megyében. A Hooli-
gans 2005 júliusában a Homokháti Sokadalom 
mórahalmi záróestjén jelentős késéssel kezdte 
a koncertet, ezért a szervezők az eredeti gázsi-
nak csak a 70 százalékát fizették ki nekik. 
Makón pedig nem játszották végig a másfél 
órásra tervezett koncertet arra hivatkozva, 
hogy basszusgitárosuk, Móritz Norbert ideg-
összeroppanást kapott. 

a zenészek és a bántalmazott egyetemista kölcsö-
nösen elismerték, hogy hibáztak, és bocsánatot 
kértek egymástól. Szerinte ezzel a felek tisztázták 
magukat. Boros hozzátette, tudomása szerint nem 
történt feljelentés a tavalyi ügyben. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense Tuczakov Szilvána viszont azt közölte, 
„az együttes ügyében bíróság elé állítás keretében 
folyt az eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon, ga-
rázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt". A 
Szegedi Városi Bíróság hat nappal a botrányos kon-
cert után, augusztus 30-án hozott jogerős ítéletet 
társtettességben elkövetett garázdaság vétsége mi-
att. Az 1859/2005-ös ügyszámú végzés a két ze-
nészt fejenként 75 ezer forint pénzbüntetésre ítél-
te. Ezt le is ülhették volna: napi 300 forinttal kell 
számolni, vagyis kétszázötven napot töltöttek vol-
na a börtönben. Információink szerint a Hooligans 
fellépti díja egymillió forint körül van, így bizonyá-
ra nem volt megerőltető számukra kifizetni a pénz-
büntetést. 

NYEMCSOK ÉVA 

Az új szórakozóhellyel is népszerűsítik az előadásokat 

Kultúrkert a ligetben 
Arra számítanak a fesztivál ve-
zetői, hogy színházi játszóhely-
ként is népszerűbb lehet az új-
szegedi szabadtéri színpad, ha a 
hozzá kapcsolódó újszerű szó-
rakozóhelyet, a Kultúrkertet 
megkedveli a közönség. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeretnék a Dóm téri játszóhely-
hez hasonlóan népszerűvé tenni 
az újszegedi szabadtéri színpadot 
a fesztivál vezetői. Úgy vélik, el-
ső lépésként az a legfontosabb, 
hogy sikerüljön kialakítani egy 
új fílinget, ami vonzza a közön-
séget. Május elejétől működik a 
ligeti színpad mellett a hangula-
tos Kultúrkert, azaz a Vendelin 
Mulató, amit máris megszeret-
tek az emberek. Bátyai Edina 
fesztiváligazgató szerint, ha 
megszokja a közönség, hogy ér-
demes kimenni a ligetbe, akkor a 
színházi produkciók is könnyeb-
ben eladhatóvá válnak. A Szege-
den kuriózumnak számító, új 
szórakozóhelyet Csabai László 
működteti, aki az elmúlt nyáron 
a Dóm téri művészbüfével már 
bizonyított. Most nagy tervei 
vannak: a hét utolsó három nap-
ján élő dzsessz- és blues-zenét, 
esetenként kamaramuzsikát sze-

retne meghonosítani a Ligetben. 
A foci-vb idején kivetítőről kö-
vethetik a vendégek a meccseket. 
Ahhoz hasonló népszerű hely ki-
alakítása volt a célja, mint Buda-
pesten, a Petőfi híd budai hídfő-
jénél a felkapott Zöld Pardon. 
Gyermekeikkel együtt is várják a 
szülőket, és kutyasétáltatás köz-
ben akár a kedvencekkel együtt 
is be lehet térni a Kultúrkertbe. 
Azt tervezik, hogy a Dóm téri és 
az újszegedi előadások után kö-
zönségtalálkozókat, kötetlen be-
szélgetéseket is szerveznek a fel-
lépő művészekkel. 

Az újszegedi színpadon egyéb-
ként pénteken este az izlandi fú-
ziós dzsesszzenekar, a Mezzofor-
te koncertjével kezdődnek a 
programok. Július 21-étől három 
estén át játssza Szigligeti Ede 
klasszikus vígjátékát, a Liliomfit 
Megyeri Zoltán rendezésében a 
Megyeri Károly Vándorszínház 
társulata, amely már megkezdte 
a próbákat. Augusztus 11-étől 
visszatér a tavalyi siker, a János 
vitéz is. 

Herczeg Tamás, a fesztivál 
igazgatóhelyettese elmondta, 
egyelőre a Dóm térinél kisebb az 
érdeklődés az újszegedi előadá-
sok iránt, eddig a jegyek közel 40 
százaléka talált gazdára. 

Oláh János 
még egyedüli jelölt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nem született döntés arról, hogy 
megméretteti-e magát a jobbol-
dal polgármester-jelöltjeként Ba-
kai Csaba önkormányzati képvi-
selő, az Együtt Szegedért Egyesü-
let elnöke. Korábban megírtuk, 
Bakai a családjától és az egyesü-
lettől tette függővé döntését, és 
tegnapra ígért választ. Az Együtt 

Szegedért ülésezetett tegnap, de 
nem sikerült határozniuk. A 
döntést várhatóan hétfőn hozzák 
meg. A jobboldal biztos polgár-
mesterjelöltje egyelőre Oláh Já-
nos, a Fidesz szegedi elnöke. Ba-
kai jelöltsége mellett Ványai Éva 
MDF-es önkormányzati képvise-
lő indulása is felmerült, ő ezzel 
kapcsolatban június végére ígért 
választ. 

Kapós a szegedi 
gyepmesteri telep 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bemutatták az algyői gyepmesteri telepet azoknak, akik pályázni kí-
vánnak a telep üzemeltetésére. A környezetgazdálkodási kht. meghí-
vásos pályázatot írt ki. A hat érdeklődőből a bejáráson négyen jelentek 
meg: magánszemélyek és egyesületek. A pályázatot június 19-éig kell 
beadni. A kiírásban feltételként szerepel többek között a jogosítvány 
és az erkölcsi bizonyítvány. Farkas Gabriella, a Tappancs Alapítvány 
vezetője elmondta, ők nem pályáznak, mert nem tudnák úgy megol-
dani a telep üzemeltetését, hogy ne kelljen elaltatni állatokat. De re-
mélik, hogy az új gyepmesterrel jól együtt tudnak majd működni. 

Tavaly botrányt okoztak - Garázdaságért fizetett az énekes és a gitáros 

Boros mégis hívja 
a Hooliganst a SZIN-re 

Huligánkodás a tavalyi koncerten: az énekes lefejelt egy nézőt Fotó: PM 

Tizennegyedszer verték csapra a hordókat 

Sörkülönlegességek az Etelka soron 
Megnyílt tegnap az Etelka soron a szegedi sörfesztivál, 
ahol a közismertebb árpa- és búzasör mellett ku-
koricából és gyümölcsökből készült különlegességeket 
is meg lehet kóstolni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A délután 2 órai kezdésre még kevesen érkeztek meg, de 
néhány óra múlva már több mint ezren kezdték el fo-
gyasztani az italokat, miközben néhány árus még a sát-
rát igazgatta. A tavalyi esős idő után a legtöbben attól fél-
tek, hogy idén is fagyoskodni kell a rendezvényen, de az 
időjárás ez alakommal kegyes volt, és jó néhányan össze-
gyűlhettek az este fő eseményére, a Kozmix-koncertre. 

Aki a futball-világbajnokság eseményeire volt kíváncsi, 
az sem maradt információ nélkül, hiszen időről-időre be-
mondták az eredményeket. A futballrajongó apukákon 
kívül a kisebb gyermekekről sem feledkeztek meg, tizen-
négy év alatt akár órákig is bárki ingyen használhatta az 
ugrálóvárat. 

A SÖRFESZTIVÁL MAI PROGRAMJA 
18.00: Deszki nagycsaládosok egyesülete 
18.30: Christian énekel 
19.00: G. M. művészeti iskola műsora 
19.30: Akrobat Originál Dance School 
20.00: Dolly Roll-koncert 
20.30: Díva divatbemutató: Forma-1 fitneszbemutató hastánc-
cal 
21.00: Női erőemelés: Drink Pinter's zenekar Már az első nap kedvelt szórakozóhellyé vált a szegedi sörfesztivál Fotó: Schmidt Andrea 
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