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Prukner Pál szerint teli a nézők hócipője az amerikai tucatfilmekkel 

Feljövőben a hazai gyártás 

- A házi mozik jelentik a nagy kihívást Fotó: Frank Yvette 

Édesanyja unszolására kezdett 
énekelni hat évvel ezelőtt, s egy-
ből ismertté vált az egyik ke-
reskedelmi tévécsatorna zenei 
műsorában. Azóta önálló estet 
ad a zenei elet központjának 
tartott londoni Sohóban. Tavaly 
tavasszal a nemzetközi lovag-
rend priorja lovaggá ütötte a 
szegedi Elvis-imitátort, Várko-
nyi Zoltánt. 

Kicsi legénylakásában mutatja 
fellépő ruháit, dalszöveg-gyűj-
teményét, CD-it és a fellépése-
iről készült videofelvételeket 
Várkonyi Zoltán, a 34 éves 
szegedi Elvis-imitátor, akit 
számtalan televíziós produk-
cióban láthattunk már. A TV2 
Kifutójában vált ismertté, 
szerepelt az mtvl Néw-
showr-ában produkciójával. Az 
RTL-en, a Mónika show-ban 
pedig egy Las Vegas-i kápolna 
hű másolatában a Falling in 
love with you című slágert 
énekelte el a boldog vőlegény-
nek és arájának, majd az iljú 
párt össze is adta. 

- Az elmúlt években gyakran 
felléptem Budapesten, jó bará-
tomnak vallom Komár Lacit, 
Szombathy Gyulát, Lukács 
Sándort, Balázs Pétert - osz-
totta meg velünk élményeit 
Várkonyi Zoltán. - A show vi-
lágába véletlenül csöppentem 
bele, de óriási dolognak tar-
tom, hogy ezek a nagy színé-
szek elismernek engem. Rend-
szeresen fellépek a londoni So-
hóban, ahol már szinte min-
den világsztár megfordult. Ál-
talában egyórás önálló esteket 
adok, az Elvis-showra nagyon 
vevő a kinti közönség. 

A „szegedi Elvis" itthon is vál-
lal fellépéseket, igaz, a briteknél 
háromszor annyit fizetnek neki 
egy-egy produkcióért, mint Ma-
gyarországon. Mással azonban 
nem foglalkozik, a honoráriu-
mokból bőven megél. Nem szé-
gyelli bevallani „Elvis.Várkonyi", 
hogy nem ismeri az összes, 
mintegy 700 Elvis-dalt. A szöve-
gét azonban mindegyiknek meg-
szerezte. Varratott fehér és fekete 
fellépő ruhát, flittercst - V-kivá-
gású inggel, trapéznadrággal, 
majd színben hozzá illő cipót vá-
lasztott, és persze a frizurát is egy 

perc alatt be tudja lőni, hogy úgy 
álljon, ahogyan egykoron a Ki-
rály hordta. 

- Tudom, hogy nem vagyok azo-
nos Elvisszel. A hangom nagyon 
hasonlít az övére, de az közös ben-
nünk, hogy nekem is volt egy lány 
ikertestvérem, aki sajnos 19 éves 
korában elhunyt. Nem járok ha-
sonmásversenyre, azt Elvis maj-
molásának tartom. Tisztelem El-
vist, aki az amerikai álmot váltot-
ta valóra: egyszerű kis teherautó 
sofőrből lett világhírű énekessé. 

A szegedi énekest a nemzetkö-
zi lovagrend priorja lovaggá avat-
ta. 

- Óriási megtiszteltetés ez 
számomra, de valójában ma 
sem tudom, miért kaptam 
meg a címet. Talán mert na-
gyon sok jótékonysági fellé-
pést vállalok a gyerekek és a 
szegények javára - mondta a 
fiatalember. 

Szűkebb pátriájában ritkán 
lép fel, de ha hívják, esküvőkre, 
rendezvényekre, szívesen meg-
mutatja, mit tud. Mostanában 
itthon készülődik, de a jövő hó-
nap közepén Londonba utazik: 
a Soho önálló estekre szerződ-
tette. 
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A HungariCom vezetője, Prukner 
Pál szerint elsősorban a házimozi 
rendszerek terjedése és a filmek 
túl korai DVD-megjelenése veszé-
lyezteti a közösségi élményt és 
jobb minőséget jelentő mozizást. 

A hazai filmek felfutása tapasz-
talható az utóbbi hónapokban, 
véli Prukner Pál, az egyik forgal-
mazó cég, a HungariCom veze-
tője. Szerinte ugyanaz a jelenség 
játszódik le Magyarországon is, 
mint ami Nyugat-Európában: az 
amerikai topfilmek mellett a 
nemzeti filmgyártás legkiemel-
kedőbb vállalkozásai is egyre job-
ban szerepelnek a mozikban. 

- Európában már teli van az em-
berek hócipője az amerikai filmek-
kel. Nem az első tíz-tizenöt holly-
woodi szuperprodukcióval, hanem 
azzal, ami még mellettük bejön. 
Nálunk évente kétszáz amerikai fil-
met mutatnak be, nem válik mind 
sikeressé, de tömegüknél fogva ha-
talmas szeletet hasítanak ki a piac-
ból - mondja Prukner Pál, aki úgy 
véli: a Nyócker, Koltai Róbert Világ-
száma és a január 27-én induló 
Csudafilm is bizonyítja: van esé-
lyük a magyar közönségfilmeknek. 
Március 3-án jelenik meg Tímár 
Péter új filmje, egy vérbő középkori 
komédia Bajor Imre, Gálvölgyi Já-
nos. Hernádi ludit, Garas Dezső, 

A Fodor Jóuef Élelmiszeripari 
Szakközépiskola 

és Szakiskola 

nyílt napot tart 
200$. január 26-án, 

14.30-tól 
az iskola zsibongójában. 3 

Minden érdeklődő szülőt $ 
és umulot szeretettel várunk.' 

6725 Szeged, Szabadkai ú t 3. 
(a Flekkel wrmhen!) 

Ganxta Zolee főszereplésével, ami-
től szintén sokat várnak. A tavaly 
májusban alakult HungariCom 
Kft. olyan művészfilmeket is forgal-
maz, amelyeknek nincs esélyük be-
kerülni a Plaza-mozikba. 

- Az egyre népszerűbb házimozi 
rendszerek jelentik a legnagyobb ki -
hívást a mozik számára. Ma már 
szinte annyiért meg lehet kapni egy 
DVD-lejátszót, mint egy drágább 
lemezt. Néhány hónapos késéssel, 
pár mozijegy áráért hazavihetik az 
emberek a filmeket. Ezt nem tar-
tom jónak, mert az a közösségi szó-

rakozás, amit a niozizás jelent, el-
vész. A DVD-hamisítványok gyor-
san piacra kerülnek, ami rendőrségi 
kérdés kellene, hogy legyen. A zene-
ipart már szinte tönkretették a tö-
meges másolatok, most a filmipar 
következhet. Ha egy film nem sike-
res a mozikban, hamar kidobják 
DVD-n - ha ehhez hozzászoknak 
az emberek, végképp befellegzik a 
mozinak. Pedig a legjobb házimozi 
sem tudja ugyanazt az élményt 
nyújtani, mint a hatalmas vetítővá-
szon - állít ja Prukner Pál. 
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A Dacia Logan megbízható autó elérhető áron. Dinamikus, modern 
vonalvezetése tágas belső térrel párosul: hátső ülésein akár 3 felnőtt is 
kényelmesen utazhat, 510 literes csomagterében pedig könnyedén 
elfér a poggyász. A biztonságról a vezető- és utasoldali légzsákok' és 
az ABS* gondoskodik. 1.4 75LE-S és 1.6 90LE-S motorral, már 1 569 000 Ft-
tól az ö n é lehet! Várjuk márkakereskedésünkben! 
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Molnár Autóház Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 8. 

Tel./fax: 62/420-237 

PHOENIX 
Makó 

A Gumimüvek PHOENIX Hungária Kft. részére 
- amely hűtő- és fűtőcsövek gyártója és beszállítója az európai 

autóipar számára - keresünk 

gyártás-előkészítési munkatársat (TAV) 
az alábbi teltételekkel: 

• Középfokú műszaki iskolai végzettség 
• Német tárgyalóképes nyelvismeret 
• Csapatmunka, nagy terhelhetőség 

• Pontos, precíz munkavégzés 
, • Kommunikációs készség, kreativitás 

• Számítástechnikai ismeretek (Excel, Word) 

Előny az autóiparban szerzett 
gyártás-előkészítési vagy fejlesztési gyakorlat. 

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el 

a részletes, német és magyar nyelvű pályázatát fotóval 

és bizonyítványmásolatokkal együtt az alábbi címre 

2005. február 5-ig. 

Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. 
6900 Makó, Pf.: 82. 

E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com 

A nemzetközi lovagrend priorja ütötte lovaggá Várkonyi Zoltánt 

A szegedi Elvis-imitátor 
a Sohóban lép fel időnként 

Vajon Presley mit szólna szegedi utánzójához? Fotó: Miskolczi Róbert 

Podmaniczky Szilárd 
a rotterdami filmfesztiválon 
Podmaniczky Szilárd, lapunk munkatársa két film-
nek is forgatókönyvírója volt, amely hazánkat képvi-
seli a január 26. és február 6. között 34. alkalommal 
megszervezett rotterdami fesztiválon. A Török Ferenc 
rendezte Szezon a nagyjátékfilmek között, a „Sturm 
und Drang" kategóriában indul. A Szezont már lát-
hattuk itthon, hiszen tavaly közönségdíjas lett a hazai 
filmszemlén, majd a mozik is vetítették. Locarnóban 
találkozhatott vele először a külföldi publikum, majd 
Cottbusban és Sevillában is szerepelt, nemrégiben pe-

dig világforgalmazásra megvette a berlini székhelyű 
MDC Int.. A Színház- és Filmművészeti Egyetem 
hallgatójának, Tóth Barnabásnak a vizsgafilmje, A 
szerelem meg hal a kisfilm kategóriában szerepel. Ez 
egy vidéken játszódó horgásztörténet - Podmaniczky 
sajátos stílusában. Kollégánk dramaturg-tanácsadó-
ként az idei szemlén nyitófilmként szereplő Dallas-
ban is közreműködött. Forgatókönyvei, írásai és fotói 
elérhetők az interneten is személyes honlapján a 
www.podmaniczky.com címen. 

Dugonics Társaság: felolvasóest 
A Dugonics Társaság a magyar 
kultúra napjához kapcsolódva 
ma este 6 órától felolvasóülést 
rendez Szegeden, a városháza 
dísztermében. A száz éve szüle-
tett József Attila tiszteletére Kiss 
Anna, az SZTE JGYTFK irodal-

mi színpadának tagja mondja el 
a Thomas Mann üdvözlése cí-
mű verset. Balogh Tamás író, 
irodalomtörténész, a Szeged fo-
lyóirat szerkesztője Egy reggel a 
postás levelet hozott címmel 
Kosztolányi Dezső ifjúkori hely-

DÉLMAGYARORSÍAGICégreglSZter 

kereséseinek önellentmondásai-
ról beszél, majd Olasz Sándor 
irodalomtörténész, a Tiszatáj 
főszerkesztője Pillantás és távlat 
címmel Móricz Zsigmond és 
Németh László írásművészeté-
ről tart előadást. 

Minden telefon mellett 

OTT A HELYE! 
Legyen kéznél önnél is! 
Legyen kéznél Ön is! 

regiszter 

Hirdetésfelvétel 
és információ: 
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