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Szeged sikerei: valójában kinek 
is köszönhetőek? 
Tisztelt Bartha László! Az ön 
megszólalása mindig örömmel 
tölt el - tekintettel arra, hogy 
rendszerint a város sikerei 
kapcsán érzi szükségét, hogy 
azokat visszamenőleg saját 
eredményeként tüntesse fel. 

Figyelmeztetnem kell azonban 
néhány súlyos tévedésre. 

Ahhoz, hogy egy beruházást 
elükészítettnek lehessen te-
kinteni, min imum engedélye-
zett terveknek kell lenni az 
asztalfiókban - ilyet azonban, 
sajnos, egyetlen egyet sem ta-
láltunk az önök távozása 
után. Nem nagyon tudunk 
mit kezdeni a „finanszírozást 
is hozzárendeltük" kitétellel, 
amikor 6 milliárdos hiánnyal 
vettük át a kongó városkasz-
szát. 

Szép dolog, hogy aggódik a lo-
gisztikai központért, de aligha le-
het az előző városvezetés érde-
me, hogy 2003-ban(!) a város 
megszerezte az ehhez szükséges 
területet és tavaly elkészült a 
külső infrastruktúra - a remény-
beli befektetőkkel pedig jóma-
gam tárgyalok - az ön tiszteletre-
méltó közreműködése nélkül. 

Bartba úr, önt megcsalja a me-
móriája, ugyanis a BP Solarnak 
2002 év végén semmiféle „kész 
terve" nem volt a repülőtér fej-
lesztésére - az első lépcsőnek te-
kinthető fejlesztési tervet mi ké-
szítettük, s a szükséges környe-
zetvédelmi engedélyeket a na-
pokban kaptuk meg - a párhuza-

mosan készülő kiviteli tervek, s a 
pályázaton nyert 158 millió fo-
rint is a múlt év eredménye. 

Az autópályáról annyit, hogy 
10 évi tehctetlenkedés után mat-
ricássá tételének dátuma 2004. 
március 12., továbbépítéséről ta-
valy februárban döntöttek és je-
lenleg folyik (s ezt a tényt nehe-
zen lehetne az Orbán-kormány 
vagy Bartha polgármester úr ne-
véhez kötni). 

A Biopolisz, mely ön szerint 
„nem lendült működésbe", bi-
zony, működésbe lendült: im-
már 4 projektet menedzsel és 
kialakította a technológiai 
transzferhez szükséges környe-
zetet. 

És még.egy „apróság": Orbán 
Viktor úrnak sajnos nem állt 
módjában a déli Tisza-hidra vo-
natkozó ígéreteit teljesíteni, s er-
re vonatkozó kézzelfogható ter-
vek hiányában a jelenlegi város-
vezetés pályázott a létesítmény 
megtervezéséhez szükséges több 
száz millió forintra, amit a no-
vemberi közgyűlés alkalmával 
meg is tett. 

A város az idén mindamellett 
30 milliárd (!) forintot költ kü-
lönböző beruházásokra, több 
területen az elmúlt hét-nyolc év 
ráfordítását összesen, s ezt „to-
tális tehetetlenségnek" hívni, 
Bartha úr, finoman szólva nem 
elegáns. 

NAGY SÁNDOR, 
VÁROSFEJLESZTÉSI 
ALPOLGÁRMESTER 

Együtt mentsük meg a fákat > i 

A felsővárosiak javaslata: fogadjuk örökbe a házunk előtti fákat Fotó: Frank Yvette 

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöld-
számot biztosí tunk (06/80/821-821), melyen e lmondhat ják 
a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című 
lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevétele-
iket. 

Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot 
bármely ok miatt nem kapták kézhez. 

Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-cs telefonszá-
mon fogadjuk reklamációikat. 

Kérdezem az olvasó polgártársaimat, hogy 
ügyes-bajos dolgaik intézése, vagy sétálás 
közben gondolnak-e városszerte még élő, vi-
ruló fáinkra. 

Nem rég telepedtem le a napfény váro-
sában. Őszintén megleptek a körutakon és 
más utcákban található gyönyörű, terebélyes 
hárs, akác és egyéb értékes fafajták. Virágzás-
kor ezek szemet gyönyörködtető élmények. 
Nem is beszélve levegőt javító természeti ér-
tékükről. 

Nem vagyok nagy biológus, sem ma diva-
tos zöld aktivista. Dicsekvés nélkül jegyzem 
meg, hogy hetvenéves koromig egy négyszáz 
szögöles kiskertem volt, sajnos ennek már 
több mint hat éve. A kertben minden mun-
kát én végeztem. Ezt csak azért írtam le, hogy 
igen szerettem a fáimat, növényeimet, sok-
szor beszélgettem velük, jól értettem, ha vi-
zet kértek, vagy károsítók ellen kellett őket 
védeni. 

Na, de miért írtam le a személyes élmé-

nyeket? Először is azért, mert nagyon fáj az 
a nagyfokú közömbösség, amit e város pol-
gárai egy részénél tapasztalok. Sokan nem 
becsülik a házuk előtt most még viruló fá-
kat, nem gondozzák, nem ápolják, nem vé-
dik. Igen, nem védik, pl. ha valahol egy üres 
telket beépítenek, első, hogy a bejáráshoz 
egy-két fát azonnal kivágnak. Továbbá a fák 
körül még meglévő földterületet is lebeto-
nozzák. Lakó körzetemben 5 év alatt egy 
200 m sugarú körben a fák 10%-át kivág-
ták. A Gál u. 12. előtt három 50-60-70 
éves egészséges fát vágtak ki, gondolom két 
okból. Az eper a járdára hullott rendszere-
sen össze kellett seperni, vagy talán csak 
ritkítani kellett volna az águkat a vezeték 
végett. A megoldás a fák kivágása lett. Per-
sze helyette facsemetét nem ültettek. Né-
hol az üzletek előtt parkolás céljából vág-
nak ki fákat. Sajnos ezt eltűrjük, az úgyne-
vezett zöldek egy része inkább politizál, 
vagy nem is tudom mit is tesznek. Szerin-

tem a helyi képviselők vagy a lakóközössé-
gek is sokat tehetnének. 

Számos példát tudnék a fák védelmében 
felsorolni, de hiszem, hogy mások is elgon-
dolkodnak és próbálnak valamit tenni. Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy vannak fák, 
amit ki kell vágni, mert betegek, vagy életve-
szélyesek, de ehelyett is lehet, sőt kell ültetni 
újakat. 

Összegezve felsővárosi lakos lévén rátalál-
tam egy szövetséges társaságra, ez a Szegedi 
Felsővárosiak Civil Egyesülete. Elhatároztuk, 
hogy saját házunk előtt élő fákat „örökbe fo-
gadjuk". Mit jelent ez? Fellépünk a bebetono-
zás ellen. Esőtlen napokban két-három vödör 
vízzel meglocsoljuk stb. 

Kérem szegedi polgártársaimat, hogy 
csatlakozzanak e nemes mozgalomhoz, és 
együtt mentsük meg a még élő, gyönyörű 
fáinkat. 

SIKULA SZABOLCS, 
SZEGED 

PROGRAM 
PONT 

E-mail címünk: ajanlot« (lclmagyar.hu 

SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
19 óra: Pör a szamár árnyékáért -
szatíra, Juhász Gyula-béjlct. 
PINCESZÍNHÁZ és MUVESZKÁVÉZÓ 
19.30 óra: Pinceszínház Varieté. 

MOZI 
SZEGfD 
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM 
15.30, 17.45 és 20 óra: Csudafilm. 
Színes magyar film 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
16.15 és 20 óra: A bukás - Hitler utolsó 
napjai. Színes német film. 
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM 
16.15, 18.30 és 20.45 óra: Vera Drake. 
Színes angol-francia-új-zélandi film. 
GRAND CAFÉ 
17 óra: Che Guevara - a motoros 
naplója. Spanyol nyelvű, 
amcrikai-angol-argentin-német film; 
19 óra: Commandante. 
Amerikai-spanyol dokumentumíilm; 
21 óra: Álmrxlnzók. Színes 
angol-írancia-olasz filmdráma. 
PLAZA CINEMA CITY 
Csudafilm: 13.15, 17.30, 19.45, 21.45 
óra. 
Az utolsó gyémántrablás: 14, 16, 18, 
20, 22 óra. 
A túzból nincs kiút: 15 óra. 
Válótársak: 13.45, 15.45, 20.30, 22.30 
óra. 
Alfie: 13,20.30 22.30 óra. 
Kaptár 2. - Apokalipszis: 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15 óra. 
Nu©' zur Korzikán: 14.30, 18.30, 
20.30, 22.30 óra 
Nyócker: 16.30 óra. 
A nemzet aranya: 15, 17.30, 20, 22.30 
óra. 
Ocean 's 7kelve - Eggyel nő a tét: 
17.45, 20, 22.30 óra. 
HO nap alatt a Föld körül: 13:15, 15.30, 
18 óra. 
Állítsátok meg Terézanyut!: 19.15, 
21.45 óra. 
Nagy Sándor, a hódító: 17.15 óra. ( 
A hihetetlen család: 14, 16.45 óra 
Bridget lones: Mindjárt megörülök: 
15.15 óra. 
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VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
16.30 óra: Nagy Sándor, a hiídító. 
Színes, m. b. amerikai film; 
20 óra: Csoda Krakkóban. Magyar film. 
SZENTES 
17.30 óra: Kelekótya karácsony. Színes 
amerikai vígjáték; 
20 óra. Nagv Sándor, a hódító. 
MAKÓ 
19 óra. Csodálatos /úJia. Színes, m. b. 
magyar íilm. 
BALÁSTYA 
18 óra: Csajok a csúcson 2. Színes, m. 
b. német film. 
BORDÁNY 
18 óra: Már megint bérgyilkos a 
szomszédom. Színes, m. b. amerikai 
film. 
DESZK 
19 óra: Bridget lones: Mindjárt 
megőrülök. Színes, m. b. angol film. 
KISZOMBOR 
18 óra: A hihetetlen család. Színes, m. 
b amerikai film. 
PITVAROS 
19 óra: A tűzben edzett férfi. Színes 
amerikai film. 

KÖZÉI KT 
SZEGED 
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part 2.) 
10 órakor: 
babamasszázs Vezeti: Ráczné Gyémánt 
Andrea védónö; 
17 órakor: Bioenergetikus gyakorlati 
tapasztalatai. Sóti Judit 
természetgyógyász előadása. 

A SZAB-székházhan (Somogyi u. 7.| 14 
órakor: 
l)r. Horváth lenó, a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnöke A hatályos polgári 
perrendtartás viszontagságai című 
előadása jogászok részére 

A Máltai játszótéren (Retek u. 2—4.) 16 
órakor: 
dia- és filmvetítés. 

A közéleti kávéház rendezvénye a 
Gábor Dénes Gimnázium és 
Szakközépiskolában (Mars tér 14.) 17 
órakor: 
Iskoláskönyv. Vendég: Horváth Lajos, a 
könyv szerzője. Közreműködik: Szatkó 
Péter és Vízi Imre. Házigazda: Varga 
Ferenc tanár. 

A Móra Ferenc Múzeum dísztermében 
(Roosevelt tér, 1-3.| 17.30 órakor: 
Boldog idők. Édua naptárai címmel 
beszélgetés, amelynek résztvevői Szűcs 
Édua karikaturista és Márok Tamás 
újságíró. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A Petőfi Sándor Művelődési Házban 11 

órakor: 
Magyar és litván gyerekek a drog ellen 
(Drogok nélküli élet című videofilm 
vetítése, Légy a barátom című musical 
bemutatásai. 

KONCF.RT és BULI 
SZEGED 
Az Apostolok Tanyájában (Vadkerti tér 
6.) 20 órakor: 
élőzenés nosztalgiaparti. Házigazda: 
Vecsernyés Robi. 

A Blueseum Étterem el Pubban (Zárda 
u. 7.) 21 órakor: 
Party Time együttes. Zwack 
Vilmoskörte-akció - duplázzon velünk! 

A SZOTE-klubban 22 órakor: 
Igazi házibuli zenék Gajdács Zoltánnal. 

A fATE-klubban 22 órakor: 
pary Dl Cadikkal. 

A Miu Miu Étterem és Varietében 
(Londoni krt. 3.| 23 órakor: 
D[ Alma (funky, hip-hop, soul). 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeum 
Várépületében (Stefánia) 16.30 órakor 
nyílik: 
Gyenes Kálmán és Németh György 
fotográfus Erdély - „Szép föld..." című 
kiállítása. 

A Nemzetiségek Házában (Osztróvszky 
u. 6,| 17 órakor nyílik: 
Marjanovic Dusán - a Szegedi Horvát 
Önkormányzat elnökének Az Adria 
virágai című fotókiállítása. A képeket 
figyelmükbe ajánlja: dr. Karol Biernacki. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza part 
2.) megnyílt: 
Lélek-n-arcok: Belec Anikó 
festőművész kiállítása. A tárlat 
megtekinthető: január 30-áig. 

A Knrösy József Közgazdasági és 
Külkereskedelmi Szakközépiskolában 
(Stefánia 14.) megnyílt: 
Pataki Ferenc festőművész Idők - terek 
című kiállítása. A magyar kultúra napja 
rendezvénysorozatához kapcsolódó 
tárlat február 1-jéig naponta 8 órától 16 
óráig tekinthető meg. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi 
u. 1.) 17.30 órakor nyílik: 
Dancs Miklós olajfestmény-kiállítása 
Vidám színek címmel. A tárlat 
megtekinthető: február 11-éig, 
hétköznap 10 órától 20 óráig, hétvégén 
10 órától 16 óráig. 

„Kidőlt keresztfának nem köszön már 
senki " - emlékezés Fátyol Misire 
A legendás hírű Fátyol Misi, Misi bácsi (így nevezte 
őt egy város, egy megye) 25 évvel ezelőtt, 1980. feb-
ruár 2-án hunyta le örökre szemeit és szűnt meg 
varázslatos hangú hegedűjének hangja. Egyszerű 
ember volt, de volt benne született „úri" tartás, 
ezért sohasem alázkodott meg senki előtt, de nem 
is volt erre szüksége, mivel mindenki tisztelte és 
szerette. 

1909. 09. 19-én született Makón, zenészcsa-
ládból. A hegedűvel Sztanics Istvánnál kezdett 
ismerkedni és szinte gyermek volt még, mikor 
már apja zenekarába muzsikált. Később Fátyol 
Jancsi, nagybátyja vette magához tercprímásnak 
a zenekarába. Tizennyolc éves korában kivált a 
zenekarból és Szegedre ment, ahol a munka mel-
lett dr. Belle Ferenc konzervatóriumi tanárnál a 
Filharmonikus Zenekar koncertmesterénél ta-
nult. 

Innen Budapestre költözött és az akkori idők 
leghíresebb cigányprímásának lett terc- és se-
gédprímása. Pertis Pál zenekarával több film-
ben is szerepeltek, a zenekarral eljutott a Du-
na-parti Vadászkürtből Bruxelles-be, a belga fő-
város királyi golfklubjába. Pertis Pál hazatértük 
után beteg lett és rövid idő múlva meghalt. A 
zenekar Fátyol Misire maradt és ismét meghí-
vást kaptak a királyi golf klubba. Hosszabb időt 
töltöttek el a patinás nyugati világvárosban és 
csak a II. világháború kitörése vetett véget kint-
tartózkodásuknak. Hazatérőben, 1939-ben 
Révkomáromba mentek, ahol 6 évet töltöttek 
el. Itt ismerkedett meg Döme Zsuzsával, akivel 
örök hűséget esküdtek egymásnak. Amikor Ko-
máromot visszacsatolták Csehszlovákiához, a 
Centrál Kávéházból hazatért Makóra. Ismét Fá-
tyol (ancsi zenekarába került, oda, ahonnan 10 
évvel korábban eltávozott. Mikor Fátyol [ancsi 
Szegedre költözött, rámaradt a Korona és meg-
alakította a híres zenekarát: ifj. Rácz Géza terc-
és segédprímással, id. Rácz Géza brácsással, 
Kelecsényi József cimbalmossal és Puka [ános 
nagybőgőssel. (Ebből a zenekarból már senki 
sem él.) Ezzel a zenekarral több prímás és zene-
kari versenyt nyert. Az 50-es években a Petőfi 
rádió vidéki prímások és zenekarok című mű-
sorában többször is szerepeltek. A nagyhírű pit-
varosi népi-együttessel több közös rádiófelvé-
telük készült. Többek között Steiner Béla zene-
szerző kompozícióját is felvették és be is mutat-
ták Budapesten az Állami Népi Együttes szék-
házában. 1957-ben Mezőkövesdről 19 megye, 

19 zenekarának versenyéről elhozták az ÁFÉSZ 
által kiírt első helyet, illetve díjat. A zenekarok 
tagjainak legjobbjaiból egy 60 tagú monstre 
együttest alakítottak, melynek egyik prímása 
Fátyol Misi, a terces pedig Ifj. Rácz Géza volt. 
1957-ben ezután a verseny után Fátyol Misit 
meghívták az Állami Népi Együttesbe prímás-
nak: nem vállalta, Makón maradt feleségével és 
3 gyermekével. 

A híres cigányzenekara nyugdíjazások miatt 
feloszlott és az elkövetkezőkben szalon és tánc-
zenekarral muzsikált a Koronában. Az idő sajnos 
Misi bácsi felett is eljárt és 1972-ben nyugdíjba 
ment. 34 évig volt a Korona étterem zenekarve-
zető prímása. Az étteremben a helyét id. Sztojkó 
Mihály, volt terc- és segédprímása vette át. Fá-
tyol Misi a Korona emeleti nagytermében 
1977-ig még alkalmi zenekarával hetente 
egy-két alkalommal rendszeresen muzsikált kü-
lönböző rendezvényeken. 1977-től megromlott 
egészségi állapota miatt teljesen visszavonult ze-
nei tevékenységétől. 1978-ban tudomásom sze-
rint én muzsikáltam vele utoljára egy karácsonyi 
műsorban Óföldeákon, a szociális otthonban. 
Rácz Ferenc magyar nótákat és csárdásokat éne-
kelt, Fátyol Misi hegedült és én harmonikáztam. 
Az otthon két lakója, Makó város egykori főis-
pánja és alispánja nagy szeretettel, barátként kö-
szöntötték egykori prímásukat és elevenítették 
fel az elmúlt szép idők emlékét. A műsor után 
elköszöntünk egymástól és soha többet nem ta-
lálkoztunk. A kegyetlen halál miután elragadta, 
a temetésén tisztelőinek sokasága vett részt. A 
régi cigány hagyomány szerint a szertartás zene-
szóval zajlott le. Lakatos Jancsi betegen, de ott 
állt Rácz Gézával a zenekar élén. Rácz Géza 
szimbolikusan levágta Fátyol Misi hegedűjéről a 
húrokat és elbúcsúztatta volt prímását, tanárát. 
Emléke él, hirdeti az 1995-ben a Korona falán el-
helyezett és felavatott emléktábla, melyen a Vá-
rosvédő Egyesület Fátyol Mihály prímás érdeme-
it kívánta megörökíteni. 

Halálának 25 éves évfordulóján az emléktáb* 
Iánál megemlékezünk 2005. február 2-án 14 
órakor Fátyol Misiről és id. Szojkó Mihály prí-
más, zeneszerző vezetésével a volt zenésztársak-
ból alakult zenekar hangszerein felhangzik Fá-
tyol Misi kedvenc nótája: „Kidőlt keresztfának 
nem köszön már senki". 

BOZSOGI ATTILA, 
MAKÓ 


