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Vakon született, elütötte a locsolókocsi, de a jókedve töretlen 

Farkas Mátyás élete a zene 
A születése óta vak Farkas Má-
tyásnak lételeme a muzsika. A 
hetvenéves szegedi férfi hu-
szonöt esztendeig tanított a Ki-
rály-König Péter Zeneiskolában 
zongorát. Az Ungária zongora-
négyessel nemrégiben aranyér-
met nyert Japánban az első zon-
gora paralympián. 

- Látta, én már gyakoroltam - fo-
gadott vidáman, a zongoránál ül-
ve Farkas Mátyás. Megmutatta a 
Braille-írású kottákat. - Én ezek-
ből játszom - mondta ponto-
sabban tanulok, mert nehéz len-
ne egy kézzel játszani, a másik-
kal pedig a pontírásos kottát ol-
vasni. Ezzel még a cirkuszban is 
felléphetnék - nevetett a születé-
se óta vak férfi. Altalános iskolai 
tanulmányait a budapesti vakok 
intézetében végezte, tizenkét 
éves kora óta zongorázik. 
1959-ben került Szegedre. A 
konzervatóriumban tanult zon-
gorát. Elmesélte, hogy zeneelmé-
letből úgy írta meg a dolgozatát, 
hogy azt egy látónak diktálta le. 
A zongoravizsgára pedig úgy ké-
szült, hogy előjátszottak neki. 
Nagy szeretettel emlékezett egy-
kori tanárára, Bán Sándor vak 
zongoraművészre, aki elmondá-
sa szerint egyenes adásban ját-
szott a rádióban. - Már elmúlt 
hetvenéves, amikor a búcsúkon-
certjét adta - emlékezett a mes-
terére. - A konzervatóriumban 
nagyon jól éreztem magam, mert 
nagyon jó volt a közösség. A ta-
nulmányi ösztöndíjból fizettem 
az albérletemet, a vakok intéze-
tében pedig kosztoltam - mesél-
te a régi időket Farkas Mátyás. 
Még konzis volt, amikor a Dugo-
nics téren egy augusztus végi es-
tén elütötte a locsolókocsi. A jár-
mű hat méteren át vonszolta, el-
tört a kulcscsontja, megsérült a 

Farkas Mátyás tizenkét éves kora óta zongorázik Fotó: Karnok Csaba 

feje. A baleset miatt egy évet ki 
kellett hagynia az iskolában. 

Farkas Mátyás 1971-től 
1996-ig, nyugdíjba vonulásáig 
tanított zongorát a Király-König 

Péter Zeneiskolában. Most a 
bordányi alapfokú művészeti is-
kolában ad hetente kétszer zon-
goraórát. - Szívesen buszozok át 
Bordányba - mondta - , mert úgy 

vélem: akit a zenére nevelek és 
megszereti a muzsikát, azzal ne-
kem szerez örömet. A zene az 
életem - vallott a mester. - Azért 
nehéz arról beszélni, hogy mit je-
lent számomra a muzsika, mert 
az beleivódik az ember lelkébe. A 
zene kimeríthetetlen forrás, ami 
állandóan buzog, így aztán nem 
lehet eleget beszélni róla. A mu-
zsikának közösségformáló ereje 
is van. Hiába tanultam meg a ze-
nét, a muzsika a mai napig jievel 
engem is - magyarázta. 

A szegedi zongora tanár tagja az 
1991-ben alakult Ungária zon-
goranégyesnek, amely a Japán-
ban nemrégiben megrendezett 
első zongora paralympián arany-
érmet nyert. A vak zongoramű-
vészek alkotta kamaregyüttes 
egyedülálló a világon. Farkas 
Mátyás csak olyan nyolckezes 
amerikai együttesről hallott, 
amelynek látók a tagjai. Elmond-
ta, hogy Budapesten gyakorolják 
be az új műveket. Ilyenkor -
ahogy fogalmazott - két-három 
napos tábort szerveznek a fővá-
rosban, Most egy kaposvári kon-
certre készülnek, majd a Bartók 
rádió zenei klubjának lesznek a 
vendégei. Szegeden várhatóan jö-
vő év elején koncertezik majd az 
Ungária zongoranégyes. 

sz. c. sz. 

SZINTEN ZENESZ 
Farkas Mátyásnak látó a felesége 
és a fia is. Gyermeke szintén zene-
tanár. Egy házban lakik vele és 
négy unokájával. Hitvese azonban 
nem muzsikus. Az ősz hajú mester 
elmondta, hogy a feleségével - aki 
tervstatisztikusként ment nyugdíj-
ba - sikerült megszerettetni az 
évek során a zenét, és most már 
lelkes rajongója a zongoramuzsi-
kának. • 

Nyeremények 
a Context Centerben 
Szombaton minden árura engedményt adunk 

- C O N T E X T Ősz -Té l -
A CONTEXT-

Szeged Ruházati 
Kft. (Szeged, 
Kossuth L. sgt. 
72.) ma már 
Szegeden és 
környékén ismert 
textil-mházati kis- és 
nagykereskedés. Rendkívül 
nagy és színes áruválasztékát a 
vásárlók megszerették. Az áru-
igényükjelentős részét a Context-
üzletekben szerzik be. Felada-
tunk és célunk a vásárlók kitűnő 
minőségű, korszerű, divatos áruk-
kal való ellátása kulturált környe-
zetben, magas színvonalon. 

Nálunk tetőtől talpig 
felöltözhet és 

felöltöztetheti lakását is 

Profilunkhoz tartozik a méter-
lakástextil, a női-férfi konfekció, 
divatáru, fehérnemű és cipőáruk 
forgalmazása. Az áruk beszerzé-
se a piacok ismerete mellett nagy 
gyakorlattal rendelkező személy-
zetre épül. Az árubeszerzés és 
gyártás elsődleges elvárása a ki-
váló minőség. Cégünk nemcsak 
késztermékeket vásárol, hanem 
gyárt is. A lakástextiláruk gyár-
tását (függöny varrás, ágyneműké-
szítés) varrónőink a Divatintézet 
tanfolyamain sajátították el. A 
francia lyoni Linder cégtől vásá-
rolt függönycsodákat művészi 
színvonalon varázsoljuk a szege-
di ablakokra. A lakossági igények 
mellett megvarrjuk és felszerel-
jük a nagyobb szállodák, nagy-
közületek függönyeit, kielégítjük 
ágynemű- és lakástextiligényei-
ket is. Az alkalmazott függöny-
modélljeink megtekinthetők a 
Context Centerben (Teréz u. 3.) 
és a Belvárosi Áruházban 

(Fekete sas u. 28.). 
Függöny- és ágy-

neműválaszté-
kunk minden el-
várást felülmúl. 

A férfi és női 
konfekcióáruk kí-

nálata az őszi és téli 
áruk vonatkozásában újdon-

ságokkal telített. A férfiáruk kí-
nálatát bővítettük a férfinadrág 
és mellény gyártásával. Mindkét 
terméket konfekcióáron készít-
jük. Az árak megközelíthetően 
20%-kal alacsonyabbak a kisipa-
rosok árainál. Férfikonfekció-áruk 
az egyszerű minőségtől az exk-
luzívig bő választékban kapha-
tók. A magasabb igények kielé-
gítésére folyamatosan tartjuk a 
Báumler, Roy-Robson és Mister 
márkákat is. 

Újdonság a női árukínálatunk-
ban: bármely női ruhaneműt ki-
váló minőségben és színvonalon 
elkészít a „Context Divatműhely" 
és a „kisszériás varroda". Hozott 
anyagból is vállaljuk a női ruhák, 
blézerek, kosztümök, koszorús-
lány- és menyasszonyi ruhák mér-
ték utáni készítését. A minőséget 
és az ősz-tél divatját modellező 
nőiszabó-mestereink biztosítják. 
Modelljeik a 2005. szeptember 
3-án, 10.30 órakor a Context ud-
varban (Szeged, Kossuth L. sgt. 
72.) tartandó áru- és divatbemu-
tató alkalmával megtekinthetők. 
Ezen a napon minden árura en-
gedményt adunk. Az engedmény 
mértéke lehet 10-20-30-40-50-
60% is. Az öltönyházban vásár-
lók között kisorsolunk 1 db Mis-
ter márkás férfiöltönyt, a lakás-
textilosztályon 1 db 1,60x2,30-
as gyapjúszőnyeget, a női osztá-
lyon 1 db női kosztümöt. 

(x) 

MEGHÍVÓ 
A CONTEXT-Szeged Kft. vezetősége és dolgozói tisztelettel 
meghívják vásárlóikat és minden kedves érdeklődőt a 
CONTEXT Udvarban (rossz idő esetén az áruházban), 
Szeged, Kossuth L. sgt. 72. szám alatt 

2005. szeptember 3-án, 10.30-kqr tartandó 

TREND 2005 Ősz-Tél áru- és divatbemutatóra. 

Bemutatásra kerülnek a világ legszebb függönyei és az ezekből 
készített modellek, bogenek. A Billerbeck cég világhírű ágyai, mat-
racai és antistressz ágyneműi, valamint a forgalomban lévő 
legszebb őszi és téli női és férfi 
konfekcióáruk. 

Először mutatjuk be a „CONTEXT 
Dlvatműhelyben" és a „kisszériás 
varrodában" készült női 
kosztümöket, koszorúslány- és 
menyasszonyi ruhákat. 
Ezen a napon a vásárlók kö-
zött kisorsolunk 1 db márkás 
férfiöltönyt, 1 db női kosztü-
möt, 1 db 160x230 cm-es 
gyapjúszőnyeget. 

A bemutató hangulatát emeljük a 
csodálatosan éneklő szegedi színé-
szek, Gyimesi Kálmán és Vajda 
Júlia operaénekessel és a gyönyörű 
Fresh lányok fellépéseivel. 
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A magyar címer alatt született Kovács László 

Űrhajósokat tanított 
Amerikában 
Az űrhajósok felkészítéséről gondoskodó 
amerikai egyetemen dolgozott közel 20 
évig a Vásárhelyről elszármazott Kovács 
László (képünkön). A professzor az okta-
tási intézmény főkönyvtárát igazgatta. 
Emellett református lelkészként 50 gyü-
lekezetet vezetett. Szívesen látogat el 
Vásárhelyre, s büszke arra, hogy a ma-
gyar címer alatt született, nőtt fel. A há-
zukban ugyanis régebben állami óvoda 
működött. 

A reménytelenség, kilátástalan-
ság, valamint a megtorlástól való 
félelem miatt döntötte el 
1956-ban Kovács László, hogy el-
hagyja Vásárhelyt, s hazáját. Há-
tizsákkal, egyedül vágott neki az 
útnak. Nyolc hónapos ausztriai 
kényszerpihenőt követően jutott 
el az Egyesült Államokba, ahol a 
munka mellett tanulásra adta a 
fejét, beült az iskolapadba. Tíz év 
alatt négy diplomát szerzett - me-
sélte a vásárhelyi elszármazottak 
találkozóján. 

Az Indianában élő történe-
lem-filozófia szakos tanár az ot-
tani Purdue egyetemen dolgozott 
18 évig. Az oktatási intézmény 
leginkább arról nevezetes, hogy 
ott képeztek ki 23 amerikai űrha-
jóst, köztük Neil Armstrongot is. 
Kovács professzor nem találko-
zott a Holdat elsőként megjárt 
asztronautával, mert mint mond-
ta, hatezer diák tanul az egyete-
men. A létesítmény nagyságát jel-
zi az is, hogy saját repülőtere van. 
Az intézmény főkönyvtárát vezet-
te, majd innen csábították el egy 
másik egyetemre, ahol ugyancsak 
könyvtárt kellett létrehoznia, 
majd igazgatnia. A szociológia és 
a humán tárgyak vezetőjeként 
dolgozott, s csak ezen a szakterü-
leten egymillió kötet áll a hallga-
tók rendelkezésére. 

Mindeközben református lel-
készként is működött, mégpedig 

50 gyülekezetet vezetett. A távol-
ság ellenére gyakran jár haza Ma-
gyarországra. 1970 óta rendszere-
sen tart előadásokat a Magyar 
Tudományos Akadémián. Persze 
szülővárosába, Vásárhelyre is szí-
vesen jön, tavaly részt vett az 
1956-os forradalom tiszteletére 
rendezett ünnepségen. Minden 
alkalommal meglátogatja egykori 
szülőházát, mely annak idején a 
Szentesi utcában, most már a 
Szántó Kovács János utcában áll. 
Egykoron óvoda működött a ház-
ban, ezért a homlokzatot magyar 
címer díszítette. 

- Nem sokan mondhatják el 
magukról, hogy a magyar címer 
alatt születtek, nőttek fel - állapí-
totta meg büszkén a professzor. 
Hajdani iskolája felé, a Nagy Sán-
dor utcában is szívesen sétálgat. 

Nem bánta meg, hogy annak 
idején elhagyta az országot. Bár 
igaz, ami igaz, az itteni barátai, 
valamint a magyar szó nagyon 
hiányzik neki, s azt is fájlalja, 
hogy nem részese az ország fejlő-
désének. Házasságából két fia 
született, ők már nem beszélnek 
magyarul, nem is jártak még 
édesapjuk szülőhazájában. De 
hát annak, hogy egyszer elhagyta 
az országot, valahogyan meg kell 
fizetnie az árát - jegyezte meg vé-
gezetül, kissé szomorúan Kovács 
professzor. 

T.A. 
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K0ZLEMENY 

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében 

közzéteszi 
a Szeged, Huszár utca-Bakay Nándor 

utca-Mura utca-Rigó utca 
által határolt terület 

(volt Kábelgyár) 

részletes szabályozási tervét 
azzal a céllal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt 

a tervvel kapcsolatban észrevételt tehessenek. 

A közzététel ideje: 
2005.szeptember l-jétől 2005.szeptember 30-ig. 

A szabályozási terv megtekinthető 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában 

és a városi főépítésznél. 


