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Az első szegedi színész, akit Kossuth-díjjal tüntettek ki 

Király Leventét Vegasba 
hívták filmet forgatni 

Szinctár Miklós, az Operaház főigazgatója a két új Kossuth-díjasnak, Király Leventének és Marton 

Lászlónak, a Vígszínház igazgató-főrendezőjének gratulál a Parlamentben. MTI Fotó: Soós Lajos 

Király Levente az első színész, aki a Szegedi 

Nemzeti Színház tagjaként vette át a Kossuth-dí-

jat. A legmagasabb szakmai elismerést alighanem 

sohasem kapta meg eddig olyan művész, akinek 

pályafutása egyetlen vidéki teátrumhoz kötődik. 

- Hogyan fogadta a Kossuth-díjat 1 

- Magyar színész számára ez a legnagyobb elis-

merés, amit a munkájával elérhet. Elmondhatatla-

nul boldog vagyok. Már korábban is felterjesztet-

tek, amikor kiderült, hogy nem kapom meg, min-

dig azzal vigasztaltam magam: ugyanaz maradok 

Kossuth-díjjal és nélküle is. Mégis hihetetlenül jó 

volt átvenni! Negyvennegyedik éve játszom Szege-

den, úgy érzem, beépültem a színház falaiba. Ez a 

díj csapatmunka eredménye: a színházunké, a tár-

sulatunké is, meg azoké a rendezőké, akik hittek 

bennem, segítettek, szerepeket bíztak rám. Szere-

tctcentrikus ember vagyok: nem tudok dolgozni, 

létezni sem szeretet nélkül. A szeretetet mindig 

megkaptam Szegeden a kollégáimtól, a közönség-

től és a családomtól és én is igyekeztem visszaadni. 

- Melyik volt a március 15-i ünnepség legszebb 

pillanata 1 

- Amikor a díjátadáshoz szólítottak a Parlament-

ben. Bevallom, annyira meghatódtam, hogy küzde-

nem kellett a könnyeimmel. Rengeteg szeretve 

tisztelt kollégám gratulált, az egyik nagyra becsült 

rendező barátom pedig egyenesen azt mondta: 

„Azzal, hogy te is megkaptad, az én szememben 

visszanyerte régi fényét a Kossuth-díj." 

- A Galilei tavalyi sikere után - amiért megkap-

ta a kritikusoktól az év legjobb férfi főszereplőjé-

nek járó díjat - most a Lear királyra készülne, ha 

nem jutott volna pénzügyi válságba a színház... 

- Remélem, rendeződnek az ügyek és később 

majd sor kerülhet erre a produkcióra is. A pályá-

mon végigkísért a szerencse, a Lear király elhalasz-

tása is a legjobbkor jött számomra. Elhívtak ugyan-

is egy castingra, a próbafelvétel után megkaptam a 

film főszerepét. A Lear király miatt nem tudtam 

volna elvállalni ezt az izgalmasnak ígérkező felada-

tot, de amikor kiderült, hogy elmaradnak a bemu-

tatók, igent mondtam Salamon András filmrende-

zőnek. Április végén indul a forgatás Las Vegasban. 

A napjainkban játszódó történetben egy korombeli 

magyart játszom, aki 1972-ben ment ki Ameriká-

ba. Bevallom, félek, mert nagyon régen filmeztem. 

- Igazgatóválasztás előtt áll a színház, mit gon-

dol, milyen típusú direktorra lenne szükség Sze-

geden 1 

- Amikor korábbi igazgatókkal találkozom, 

mindannyian szeretettel emlékeznek Szegedre, 

mindannyian úgy vélik, akkor volt a legjobb a szín-

ház, amikor ők vezették. Mindig voltak jó előadá-

saink, például Sándor Jancsi idején csináltuk a He-

gedús a háztetőnt, a Kean, a színészt, Giricz Má-

tyás igazgatása alatt a Marat halálát, Szendrő Jó-

zsef idején a Rómeó és Júliát. Szegednek óriásiak a 

kulturális hagyományai, ezért érthetően hatalmas 

az elvárás a színházzal szemben. Olyan igazgató 

kellene, aki széles spektrumú színházat akar. 

Olyat, amelybe Zsótér Sándor és Alföldi Róbert 

éppúgy belefér, mint azok a rendezők, akik a hagyo-

mányosabb színrevitelben és stílusban hisznek. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Ferenc elítéli volt barátnőjét és nem akar beszélni vele 

Látta apja a baksi kisbabát 
A Bakson talált csecsemő, Má-

tyás Géza édesapja az újszegedi 

gyermekkórházban meglátogat-

ta fiát. 

Mint azt korábban megírtuk, 

február végén újszülöttet talált 

egy baksi asszony házuk tera-

szán, a küszöb előtt. A kisfiú 

Molnár Ferencnének köszönheti 

életét. Ha az asszony nem ébred 

fel a gyereksírásra, elképzelhető, 

hogy a kisbaba az alacsony hő-

mérséklet miatt nem éli túl az éj-

szakát. A babát a szegedi gyer-

mekklinikára, később az újszege-

di gyermekkórházba szállították, 

jelenleg is ott ápolják. Az eset 

óriási felháborodást váltott ki 

Bakson. 

A gyermeket világra hozó 

anyát, B. Erzsébetet alig egy hét 

alatt megtalálta a rendőrség. A B. 

család elzárkózott a nyilvános-

ságtól. A lányanya közben meg-

gondolta magát, kijelentette, 

szeretné felnevelni gyermekét, 

de erre szinte semmi esélye 

sincs. 

A kisfiú még a szegedi gyer-

mekklinikán a Mátyás Géza ne-

vet kapta. Az újszegedi gyermek-

kórházban az egészséges, jól fej-

lődő kisfiút a napokban megláto-

gatta édesapja és nagymamája, 

az apa anyja. A szintén baksi fia-

talember, Horváth Ferenc el-

mondta, sajnos csak üvegfalon 

keresztül nézhette meg kisfiát, 

aki feltűnően hasonlít rá. - Sze-

rencse, hogy egészséges, mert Er-

zsi terhesen is eljárt szórakozni, 

olyankor előfordult, hogy ivott és 

dohányzott - mesélte a kisbaba 

édesapja. 

A fiatalember azért szakított 

három héttel a kisbaba születé-

se előtt barátnőjével, mert Er-

zsébet folyamatosan, az utolsó 

pillanatig hazudott neki. A 18 

éves lányon barátja szerint 

ugyanis látszott, hogy gömbö-

lyödik, de ő azt állította, hogy a 

fogamzásgátló tabletták mellék-

hatásaként szedett fel pár kilót, 

valamint hasi betegség miatt 

felpuffadt. Ferencnek ekkor ele-

ge lett az állandó hazugságok-

ból. 

A fiú, aki - csakúgy mint a fa-

lubeliek - elítéli volt barátnőjét, 

a történtek óta nem kereste a 

lányt és azt mondta, nem is akar 

találkozni vele. A húszéves baksi 

fiatalember minél előbb szeretné 

hazavinni és felnevelni fiát, ami-

hez édesanyjától és a család többi 

tagjától minden segítséget meg-

kap. A férfi kijelentette: a kisfiú 

neve biztosan nem marad Má-

tyás Géza. 

A. T. J. 

Az IKV Rt. volt igazgatója két hétig Thaiföldön gyógykezeltette magát 

Táppénzen, egzotikus úton 
Két hetet Thaiföldön töltött a szegedi IKV Rt. 

december óta betegállományban lévő volt ve-

zérigazgatója. Kerekes Péter egy hónapig volt 

vállalatától kapta a táppénzt, januártól a jelentős 

költség az egészségbiztosítási pénztárt terheli. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kerekes Péter, a szegedi Ingatlankezelő és Vagyon-

kezelő Rt. volt vezérigazgatója néhány napja érke-

zett haza Thaiföldről. A három és fél hónapja be-

tegállományban lévő Kerekes családja nélkül, két 

barátjával két hetet töltött az egzotikus országban. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

pénzbeni ellátó osztályán a táppénzes betegek joga-

iról és kötelezettségeiről általánosságban elmond-

ták: elvileg elképzelhető, hogy a betegállományba 

vevő orvos, ha úgy látja, páciense gyógyulását elő-

segítheti, meggyorsíthatja egy egzotikus országba 

tett kéthetes kirándulás, azt támogathatja. Az OEP 

munkatársa ezt elismerte, bár ilyenről még nem 

hallott. 

Az orvos egyébként meg is tilthatja betegének a 

lakhelyelhagyást, a harmadik eset pedig az, hogy 

nem is tud róla. Az utóbbi kettő, ha kitudódik, 

azonnali vizsgálat elrendelésével és a betegállo-

mány megszüntetésével jár együtt. 

A Kerekes Péterrel egy turnusban nyaralók sze-

rint a volt vezérigazgató nem látszott betegnek. 

Ugyanők egyúttal azt is elmondták, véleményüket 

kizárólag benyomásaikra alapozzák. A népes cso-

port, köztük számtalan szegedivel, egyébként egy-

szerű, de lakályos, vendégcentrikus szállodában la-

kott, megbízható középkategóriás szolgáltatások-

kal. A hotel felszereltsége: étterem thai és nemzet-

Kerekes Péter Fotó: Karnok Csaba 

közi ételekkel, snackbár, grillbár, poolbár, széfbér-

lés, szobaszerviz. 

A www.hurrálnyaralunk.hu internetes honlap 

szerint egy kéthetes nyaralás Thaiföldön három-

csillagos szállodában mintegy 290 ezer forintba ke-

rül. Az ár tartalmazza az utazást repülőgéppel, 

szállást, ellátást, fakultatív programokat, a transz-

fert, de külön kell fizetni a reptéri illetéket, reptéri 

biztonsági díjat, betegség-, baleset-, poggyász- és 

stornóbiztosítást, valamint a foglalási és vízumdí-

jat. 

A december eleje óta betegállományban lévő Ke-

rekes Péter azt elismerte, hogy valóban Thaiföldön 

töltött két hetet, de a részletektől elzárkózott. Arra 

a kérdésre sem válaszolt, hogy orvosa támogatta-e 

külföldi utazását. 

NEMZETKÖZI AUTÓKÖLCSÖNZŐ 
HÁLÓZATUNK 

SZEGEDI IRODÁJÁBA KERESÜNK 
ÚJ MUNKATÁRSAT 

BÉRBEADÁSI 

Csongrádi fiú rejtélyes halála 

ÜGYINTÉZŐ 
MUNKAKÖRBE. 

Feladatok: 
- hazai és külföldi ügyfelek kiszolgálása 

- értékesítési akciók lebonyolítása 
- bérbeadással kapcsolatos ügyintézés és adminisztráció 

Elvárások: 
- jó fellépés és jó kommunikációs készség 

- min. középfokú végzettség 
- kommunikációképes angolnyelv-tudás 

- gépjármű-vezetői engedély 
- ügyfélkezelésben szerzett tapasztalat előny 

Amit kínálunk: 
kimagasló munkakörülmények, folyamatos szakmai fejlődés 

Fényképes önéletrajzát és bizonyítványmásolatait 
a megjelenést követő 8 napon belül várjuk a következő címre: 

P o r s c h e - I n t e r A u t ó K e r e s k e d e l m i K f t . 
6724 Szeged, Sárosi u. 11. 

Fax:06-62-549-401 
E-mail: posta@porscheszeged.hu 

Még nem tudni, hogy péntekre 

virradó éjjel miért halt meg egy 

csongrádi fiatalember, miköz-

ben egyik kórházból a másikba 

szállították. Az elsődleges gya-

nú szerint a beteg szervezetét -

legyengült immunrendszere 

miatt - baktérium és vírus egy-

aránt legyőzhette. 

Csütörtök délután és este több 

barátjával találkozott és szórako-

zóhelyeken is megfordult egy ti-

zennyolc esztendős csongrádi fi-

atalember, aki hazatérvén rosz-

szullétre panaszkodott. Értesülé-

seink szerint az influenzaszerű 

megbetegedésekre utaló tünete-

ket már napok óta meg lehetett 

rajta figyelni, ám barátai és az őt 

egyedül nevelő édesapja sem ítél-

te tragikusnak az esetet. Csütör-

tökön este viszont annyira rom-

lott az állapota, hogy a sürgőssé-

gi ügyeletesként érkező orvos az 

azonnali kórházba szállítását 

rendelte el. 

A Szentesi Területi Kórházban 

a fejfájásra és magas lázra is pa-

naszkodó beteg állapota rövid 

időn belül kritikussá vált, ezért a 

mentőszolgálat közreműködésé-

vel megszervezték Szegedre szál-

lítását. Állapota eközben roha-

mosan tovább romlott és a két 

kórház között, út közben életét 

vesztette. 

A fiatalember korábban közép-

iskolában tanult, ám az utóbbi 

időben már rendszeresen dolgo-

zott. Immunrendszerének jelen-

tős gyengülését fokozhatta a lágy 

drogok rendszeres fogyasztása is, 

korábban emiatt eljárást is foly-

tatott ellene a rendőrség és ha-

sonló gyanú miatt a közelmúlt-

ban vizeletmintát vettek tőle. 

A kórbonctani vizsgálat ered-

ménye várhatóan csak szerdán 

válik ismertté. Mivel nem zárha-

tó ki, hogy egy fertőző bakteriális 

megbetegedés uralkodott el a 

szervezetén, az Állami Népegész-

ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

|ANTSZ) munkatársai pénteken 

és szombaton felkutatták mind-

azokat, akik a beteg közvetlen 

környezetében éltek és ellátták 

őket a szükséges gyógyszerekkel. 
MORZSIK JÁNOS 

HÍREK 
TEKULICS PROFESSZOR 

KITÜNTETÉSE 

A hazai egészségügy legmaga-

sabb kitüntetését, a Batthyány-

Strattmann-díjat vehette át dr. 

Tekulics Péter professzor, a sze-

gedi gyermekkórház igazgatója 

szombaton délelőtt Budapesten, 

az egészségügyi minisztérium 

ünnepségén, 

kórházban. 

az Uzsoki utcai 

TUZ A LAKÁSBAN 

Vasárnap hajnalban tűz ütött ki 

Szegeden, a Boldogasszony su-

gárút 16. szám alatt, egy harma-

dik emeleti lakásban. A tűzoltók 

három autóval és egy emelőkosa-

ras járművel a helyszínre értek, 

megakadályozták a lángok elter-

jedését. A tűz okát vizsgálják. 

A BB-ház szegedi lakóját kiszavazták 
A szegedi ultramaratonistát, Gézát sza-

vazták ki szombaton a nézők a Nagy Testvér 

házából. A kétgyermekes családapa kitörő 

örömmel fogadta a hírt, boldog volt, hogy 

hazatérhet szeretteihez, mint mondta, eny-

nyi pont elég volt a játékból. 

A szombati kiszavazóshow-n Zoli és Géza 
harcoltak a nézők szavazataiért. Meglepő, de 

mindketten azért küzdöttek, hogy elhagy-

hassák a Big Brother-házat. A „versenyt" Zoli 

ismét elbukta, megint nem ő csukhatta be 

maga mögött a kaput. Géza, a szegedi ultra-

maratonista viszont annyira boldog volt, 

hogy még a háromperces búcsúzkodási időt 

sem használta ki. Gyorsan megölelt minden-

kit, futott egy búcsúkört az udvaron, majd ki-

rohant a házból. 

Az őt fogadó Tillát is majdnem elsodorta 

lendületével, legszívesebben beszélgetés nél-

kül beült volna az autóba, hogy robogjon fele-

ségéhez, Katihoz. Mint mondta, az volt a leg-

rosszabb, hogy el volt szakítva azoktól, aki-

ket igazán szeret. A stúdióban Claudiának 
sem sikerült túl sokat kihúznia Gézából, hi-

szen a férfi már csak arra várt, mikor ölelheti 

meg feleségét. Természetesen erre is sor ke-

rült, ezután már láthatóan meg is nyugodott. 

Ettől függetlenül a lakókhoz intézett utolsó 

szavai sem voltak sokkal hosszabbak, mint 

benti búcsúzkodása és a játék történetében 

először a bentmaradtak sem foglalkoztak túl 

sokat azzal a témával, hogy megint eggyel ke-

vesebben lettek. 

Igaz, sok idejük nem is volt rá, hiszen hideg 

zuhanyként érte őket a hír, szombaton ismét 

kiköltözik valaki. Méghozzá - Öcsi döntése 

alapján - Linya vagy Zoli. A hét végén tehát 

ismét izgalmas párbajnak nézünk elébe, hi-

szen két központi játékos közül az egyiktől 

búcsút kell venni. 

T.K. 
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