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A legendás karmesterre, 
Fricsayra emlékeznek 
Szegeden indult a később vi-
lághírűvé lett karmester, az 
1963-ban elhunyt Fricsay Fe-
renc pályafutása. A Szegedi 
Szimfonikus Zenekar ma esti 
koncertjével halálának 40. év-
fordulójára emlékezik a város. 

Fricsay Ferenc neve kitűnő hang-
lemezfelvételeinek köszönhető-
en az egész világon fogalom a ze-
nebarátok körében. A legendás 
karmester 1914. augusztus 9-én 
Budapesten született, a Zene-
akadémián diplomázott, majd 
1934-töl a szegedi 9. honvéd gya-
logezred zenekarának, majd tíz 
éven át a Filharmóniai Társaság 
Zenekarának karmestere és a 
Szegedi Városi Színház zenei ve-
zetője volt. 1945-ben a Magyar 
Állami Operaház, 1947-tól a bé-
csi Staatsoper dirigense, 
1948-tól a berlini Városi Opera, 
1956-tól a müncheni Staatsoper, 
1961 -tói a berlini Deutsche Opcr 
főzeneigazgatója volt egészen 
1963. február 20-án bekövetke-
zett, megdöbbentően korai halá-
láig. Miközben világszerte ven-
dégszerepelt, egyike volt azoknak 
a karmestereknek, akik az elsők 
között váltak a hanglemezpiac 
sztárjaivá. Felvételeit ma is eta-
lonként emlegetik. 

A Szegedi Szimfonikus Zene-
kar ma esti emlékkoncertje Fri-
csay halálának 40. évfordulóján 
tiszteletadás a jogelőd együttes 
karnagya előtt. A hangversenyt 
Fricsay Ferenc unokája, az 
1969-ben született Ferenc von 
Szita dirigálja, aki 1998-ban a 
Don Giovanni karmestereként 
már bemutatkozott Szegeden. 
Ezúttal Schumann Manfréd nyi-
tányát, Mozart d-moll zongora-
versenyét és Brahms IV. szimfó-
niáját vezényli. A versenymű 
szólistája a 16 éves kijevi Vadim 
Khokxlenko lesz, aki számos ran-
gos nemzetközi zongoraverse-

Fercnc von Szita, a ma esti koncert karmestere és Vadim Kholo-
denko zongoraművész a tegnapi próbán. Fotó: Miskolczi Róbert 

nyen érmet szerezve, nagy siker-
rel szerepelt, s fiatal kora ellenére 
világszerte koncertezett mar. 

- Nagyapám azokhoz a művé-
szekhez tartozott, akiknek vezér-
elvük, hogy az az igazán jó elő-
adóművész, aki nem önmagát 
tartja elsősorban fontosnak. En-
nek szellemében Fricsay Ferenc 
karmesterként mindig alárendel-
te önmagát a zeneszerzők akara-
tának, miközben nagyon szub-
jektíven, érzékenyen szólaltatta 
meg a műveiket. Tisztaságuk és 
stílushűségük miatt szeretik 

még ma is oly sokan az ő felvéte-
leit - értékeli nagyapja művésze-
tét Ferenc von Szita. 

A világhírű karmesterről Sze-
ged városa is megemlékezik: ma 
16 órakor a Dózsa és a Kazinczy 
utca sarkán lévő emléktáblájánál 
koszorúzást rendeznek, ahol Mi-
hály József, Fricsay szegedi kato-
nai fúvószenekarának egyetlen 
még élő tagja mond megemléke-
zést. Szegedre várják Svájcból a 
dirigens leányát, Dobayné Fri-
csay Mártát is. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Röntgenasszisztensek 
Szegeden első ízben végeztek ra-
diológus szakasszisztensek a Sze-
gedi Tudományegyetem egészség-
ügyi főiskolai karán. Tegnap 23 
végzős hallgató vette át bizonyít-
ványát a karon. Az új rendszerű 
képzés lehetőséget kínál arra, 
hogy a röntgenasszisztensként, 

operátorként, radiológiai műtős-
ként elhelyezkedni szándékozók, 
vagy már e területeken dolgozók 
nappali, illetve levelező tagozaton 
magas szintű szakmai ismerete-
ket szerezzenek és az Európai 
Unióban is elismert, akkreditált 
bizonyítványt kapjanak. 

HÍREK 

Pénteken élő közvetítés a közgyűlésről 

Újra sugároz 
a Szeged Televízió í 

Egy hónapig nem láthatták a nézők a Szeged Televízió adá-
sait. A tulajdon- és jogviszonyok rendezése után - február 21-
én, pénteken - ismét megkezdi műsorszolgáltatását az SZTV. 

Először holnap délelőtt 9 órakor kapcsoljuk be kameráin-
kat, amikor a város számára is rendkívül fontos összejövetel-
ről, a képviselő-testület rendes havi üléséről adunk élő közve-
títést. A városatyák pénteki tanácskozása annál is inkább fi-
gyelmet érdemlő esemény, hiszen olyan kérdések szerepelnek 
a közgyűlés napirendjén, amelyek döntően meghatározhatják 
és befolyásolhatják Szeged város jövőbeni fejlődését. Ezek 
között elsőként kell említeni a város költségvetéséről szóló vi-
tát, amelyet reményeink szerint minden szegedi nagy érdeklő-
déssel kísér majd. 

A Szeged Televízió tehát, minden korábbi híreszteléssel el-
lentétben, nem szüntette be véglegesen műsorszolgáltatását. 
Az elmúlt egy hónap alatt rengeteg megkeresés érkezett szer-
kesztőségünkbe. Minden kedves telefonálónk további mun-
kánk, sorsunk Iránt érdeklődött. Buzdítottak, bátorítottak ben-
nünket. Mindez azt bizonyítja, hogy a Szeged Televízió nézői 
figyelemmel kísérték a tévé körül kialakult helyzetet és aggód-
va fogadták a híreket arról, hogy netán végleg megszűnik szá-
mukra az egyik leghitelesebb információforrás, amely az ő 
mindennapjaikról, gondjaikról, problémáikról, csakúgy mint 
sikereikről, eredményeikről adott számot a nyilvánosságnak. 

Holnap tehát ismét találkozunk: délelőtt 9 órakor kapcsol-
ják be a megszokott csatornát: a Szeged Televízió tisztelettel 
várja Önöket! 

(x) 

ANDERLE A KAVEHAZBAN 
Hispania, Hispania címmel ren-
deznek kávéházi estet ma 18 órá-
tól a Virág cukrászdában. A ven-
dég Anderle Ádám egyetemi ta-
nár, az SZTE Hispanisztikai 
Tanszékének vezetője. Beszélge-
tőtársa Gróf Róza újságíró. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
SÁNDORFALVÁN 
Közmeghallgatással egybekötött 
testületi ülést tartanak ma, csü-
törtök délután 3 órától a sándor-
falvi művelődési házban. Szó lesz 
az orvosi ügyeletről, az idei költ-
ségvetésről, valamint a helyi ká-
beltévé fejlesztési lehetőségeiről. 

DALOSKÖNYV 
Gryllus Vilmos Daloskönyve 
címmel gyermekműsort tarta-
nak ma 12.30 órától a deszki fa-
luházban. 

Szeged és környéke várja a svéd befektetőket 

Gripenért munkahelyet 
Folytatás az 1. oldalról 

A kezdeményezést természetesen támogatja Botka 
László szegedi polgármester, szocialista országgyű-
lési képviselő is. 

A Gripen-ellentételezésben a legutóbbi változtatá-
sok óta például út-, vasút- és repülőtér-építés is sze-
repel, de épülhet szálloda is és bővül a hazai gyógytu-
rizmust igénybevevők köre. 

Újhelyi lapunknak elmondta: Szeged gazdasági 
mutatói jobbak, mint a külön kiemelt, elmaradott 
kistérségek gazdasági jellemzői, ezért valójában 
nem nagy az esélye, hogy a városba jelentős svéd 

befektetések érkeznek. Ennek ellenére kötelessége 
minden képviselőnek a saját településéért lobbizni 
- indokolta kezdeményezését a honatya. Azt kéri a 
honvédelmi és a gazdasági minisztertől, hogy az el-
lentételezésre javasolt területek közé kerüljön be 
Szeged és térsége is. 

A képviselő fölhívta az illetékes miniszterek fi-
gyelmét arra, hogy Szegednek szüksége lenne egy 
regionális repülőtér megépítésére, továbbá a térség 
gyógyturizmusa is fejleszthető, valamint a szegedi 
szellemi műhelyek bevonásával tudásalapú tech-
nológiai beruházások valósíthatók meg. 

M. B. I. 

„Újrakezdés-fesztivál"a nagyárvíz után 125 évvel 

Szeged újjáépítőit várják jövőre 
Európai nagyvárosok polgár-
mestereit és művészeit látja 
vendégül jövőre a város. Ezzel 
emlékezik meg Szeged a százhu-
szonöt éve a várost romba döntő 
nagyárvízről, és az azt követő, 
európai összefogással megvaló-
sult újjáépítésről. 

„A víz" századik évfordulójára 
emelt emlékmű előtt hirdette meg 
az „Újrakezdés fesztiválja" prog-
ramját Újhelyi István, országgyű-
lési képviselő, Nagy Sándor, alpol-
gármester, Kormos Tibor, önkor-
mányzati képviselő, Pászti Ágnes 
tanácsnok és Pintér Ferenc, ön-
kormányzati képviselő. 

Jövőre lesz 125 éve, hogy már-
cius 12-én éjjel a Tisza Szegedet 
elpusztította. Mikszáth Kálmán, 
aki az idő tájt a Szegedi Napló 
munkatársa volt, így írt: „A haj-
nal nem találta meg többé Szege-
det... Csak a romjait, amint azok 
apránkint egy piszkos tenger 
iszapjává válnak." 

Szinte egész Európa megmoz-
dult, hiszen a békés időszakban a 
katasztrófa híre nagy visszhangot 
keltett. Szeged legfőbb támogatói 
a franciák voltak, de adakoztak az 
osztrákok, a németek, a belgák, a 
britek és az olaszok valamint szá-
mos más nemzet is Uruguaytól 
Lichtensteinig- Az árvíz után 
megrajzolt város körútját hálából 
Szeged városa a segítő országok 
fővárosairól nevezte el. (Moszkva 
Berlin rovására 1945-ben került 
az utcatáblákra.) 

Az évforduló alkalmából Sze-
ged vendégül látná Bécs, Berlin, 
Brüsszel, London, Párizs és Ró-
ma polgármesterét és díszelő-
adást rendezne a szabadtéri szín-
padon - ismertette terveiket Kor-
mos Tibor. Az SZDSZ városi 
frakcióvezetője a víz századik év-
fordulójára emelt emlékmű előtt 
bemutatta a közgyűlés elé kerülő 
előterjesztését. Kormos azt sze-
retné, ha egy díszelőadáson föl-
elevenítenék a 125 évvel ezelőtti 

jótékonysági műsorok elemeit, 
így emlékezne jövőre a város ar-
ra, hogy Hymans „Szeged et Fra-
meries" című kantátáját mutat-
ták be 1879-ben Belgiumban, de 
hangversenyt rendeztek akkor 
Szeged javára a londoni Royal Al-
bert Hallban és a párizsi Operá-
ban is, Liszt Ferenc pedig Bécs-
ben koncertezett. 

A meghívott városok is kultu-
rális programokkal érkeznének 
Szegedre, az elképzelésben sze-
replő Dóm téri előadásokhoz az 
EU kulturális alapjából pályázna 
Szeged. 

Újhelyi István országgyűlési 
képviselőként állt az ötlet mellé, 
szerinte a jövő év az újrakezdés 
éve lesz Szegeden költségvetési 
szempontból és az uniós csatla-
kozás miatt is. Támogatja a 
programok ötletét a város vezeté-
se is, amit Nagy Sándor alpolgár-
mester és Pászti Ágnes tanács-
nok is megerősített. 

MOLNÁR BALÁZS 

Halál a villamosmegállóban 

A mentősök már nem tudtak segíteni az idős férfin. Fotó: Kantok Csaba 

A szegedi 1 -es villamoson utazott tegnap reggel egy 
idős férfi a feleségével, amikor rosszul lett. A nagy-
posta előtti megállóban leszálltak és azonnal men-
tőt hívtak. A mentők hosszú ideig küzdöttek az 

idős ember életéért, de már nem tudták megmente-
ni. Az áldozat felesége a pad mellett térdelve, köny-
nyezve simogatta elhunyt férje kezét, akivel - mint 
kiderült - tüdőembólia végzett. 

Lions-segítség a fogyatékosoknak 

Nagy Sándor és Németh István a gyerekek között . Fotó: Schmidt Andrea 

A korábbi rideg vaságyakat olyan korszerű 
fekvőalkalmatosságra cserélhették a szegedi 
Agyagos utcai Waltner Károly otthonban, 
amelyek megkönnyítik az ott élő, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek éle-
tét. A 400 ezer forint értékű húsz ágyat teg-
nap a Lions Klub soros elnöke, Németh Ist-
ván és egyik tagja, Nagy Sándor adta át a 
gyermekotthon lakóinak. A jótékonysági 
klub ezt az összeget még karácsony előtt 
gyűjtötte össze a Cora Áruház karácsonyfá-
ja előtt. Azokat a mézeskalácsszíveket áru-
sították, amelyeket az Árpád Nevelőotthon 
diákjai erre a célra készítettek. A perselybe 
az arra járók tetszés szerinti összegeket he-
lyezhettek el. 

Németh István lapunknak elmondta, a 
gyermekotthon jelölhette meg, mit vásárol-
janak, az ö kívánságuk teljesült a húsz ágy-
gyal. A Lions Klub azt tervezi, újabb gyűjtést 
tervez, hogy további ágyakat, egyéb kiegészí-
tő bútorokat vásárolhassanak a gyermekott-
honnak. 


