
T I Z E N K E T T E K 
A nemzet színésze elismerést a jutalmazottak életük végéig viselik, egyszerre tizenketten birto-
kolhatják. Ha valamelyikük elhalálozik, a címet újraadományozzák. A nemzet színészei életük 
végéig havi 500 ezer forintos juttatást kapnak. Első alkalommal 2000. augusztus 22-én a cí-
met Agárdy Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, 
Lukács Margit, Máthé Erzsi, Psota Irén, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre és Törőcsik Mari kapta 
meg. Sinkovits Imre helyére 2001-ben Avar István, Lukács Margitéra 2002-ben Komlós Juci, 
Bessenyei Ferencére pedig tavaly Zenthe Ferenc lépett. A nemzet színészei a mostani alkalom 
előtt legutóbb az év elején ültek össze, akkor Agárdy Gábor halálát követően Szabó Gyulát vá-
lasztották maguk közé. 

NÉVJEGY 
A Budapesten született Király Levente főisko-
lai tanulmányai után kezdő színészként ke-
rült vidékre, 1959-től a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja, 1986-tól örökös tagja. A Kos-
suth- és Jászai-dijas érdemes művész „jófor-
mán mindent" eljátszott már, ahogy maga 
mondta, „csak operát nem énekelt". Emléke-
zetes Mercutio volt és nagyszerű Firsz a Cse-
resznyéskertben, Kerekes Feri a Csárdáski-
rálynőben. Eljátszotta az Irma, te édes című 
darabban Nestort, a Charley nénjében Bobot, 
a La Mancha lovagjának Sanchóját, a Hege-
dűs a háztetőn című darabban Tevje szere-
pét. Játszott a Denevérben, a Chicagóban, a 
Jézus Krisztus szupersztárban, a Hyppolit a 
lakájban, a My Fair Ladyben, a Vízkereszt-
ben, a Sok hűhó semmiért című darabban, a 
Három nővérben, Az ügynök halálában. Mű-
vészetét 2002-ben a színikritikusok díjával 
ismerték el. 

vész elmondta: különösen megFiatotta, 
hogy fővárosi kollégái őt, egy szegedi, azaz 
vidéki színészt választottak maguk közé. 

- Én persze soha nem tartottam magam 
„vidékinek", hiszen Szeged egy nagyváros, 
és nagyon jó hely, benne az én színházam-
mal, de azért Pestről nézve ez mégiscsak 
vidék, így ez a választás mégiscsak nagy 
dolog. 

Hivatalos indoklást, hogy miért rá esett 
a választás, Király Levente még nem ka-
pott. 

- Törőcsik Mari mondott rólam min-
denféle szép dolgot, de ezek az én számból 
már hencegésnek tűnnének, úgyhogy 
nem is szeretném megismételni - mond-
ta. Arra a kérdésre, számított-e a színé-
szeknek járó legnagyobb megtiszteltetés-
re, egyértelmű nemmel felelt. 

- Úgy tudom, a múltkor már szóba ke-
rültem. De kishitű ember vagyok, nem 

akarom belelovalni magam semmibe. 
Még a Kossuth-díjat sem hittem el, hogy 
megkapom, és most is: egyelőre még csak 
ülök, meredek magam elé, és hitetlenke-
dem. De azért csak kiderül mindig, hogy 
ez a szakma számon tartja az embereket. 

És ha ez így van, az nagyon jó. A nemzet 
színészét a szegediek október 6-ától a 
Csaó Bambino című tragikomédiában lát-
hatják a nagyapa szerepében a Kisszínház-
ban. 

T. K. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Algyö napja, valamint 
Süli András születésének 110. 
évfordulója alkalmából kiállítást 
rendeznek a kecskeméti Naiv 
Művészek Múzeumának 
anyagából - Süli András képeiből 
- a könyvtárban. A szervezők 
kérik azokat, akiknek 
tulajdonában Süli András-
festmény van, hogy a 
gyűjtemény teljesebbé tételéhez 
adják kölcsön azokat a kiállítás 
idejére. A könyvtár 
telefonszáma: 62/517-170. 
- Ma délután 14 órától az 
anyatejes világnap alkalmából 
tartanak rendezvényt a faluház 
emeleti klubtermében. 
Homeopátiával az anyatejért 
is... címmel dr. Hörchcr Andrea 
bel-, tüdő- és homeopátiás 
szakorvos tart előadást. 
Baba-mama tornát tart Reigl 
Imola, majd termékbemutató 
kezdődik. 

KISTELEK. Dr. Zacher Gábor 
toxikológus tart előadást ma 
délután 7 órától a 
rendezvényházban. 
Átadják a piaccsarnokot, és 
egyben vállalkozói fórumot 
tartanak holnap este 6 órától. 

MÓRAHALOM. Pénteken 19 
órakor a közéleti kávéház 
rendezvényeként az Aranyszöm 
Rendezvényház nagytermében 
képviselők beszélnek az elmúlt 
négy évben végzett 
tevékenységükről, 
eredményeikről, illetve a további 
feladatokról. A 
kerekasztal-beszélgetés címe: 
Képviselők voltunk 2002-2006. 

ÜLLÉS. Az egészséghét mai 
eseményei: nőgyógyászati 
rákszűrés 8 és 12 óra között a 
tanácsadóban, gyógyntasszázs 
9-től 14 óráig a gondozási 
központban. Véradás lesz a 
művelődési házban 10-től 14 
óráig. A véradókat 1 7 órakor 
köszöntik, emléklapokat 
adnak át. A természetes 
gyógymódokkal, a 
fogyókúrákkal kapcsolatos 
életmód-tanácsadást tart 10 
órától dr. Petrovné Ráti Lilla, a 
vizsgálat nem ingyenes. Csak 
egészségesen c ímmel 
vetélkedőt és gyümölcsnapot 
tar tanak az óvodában. A 
művelődési házban használt 
ruhák vására lesz 8 és 13 óra 
között. Csecsemőruhákat 
gyűjtenek egész héten a 
gondozási központban. A Reiki 
Klub 17 órától Vissza a 
természet gyógyító erejéhez 
címmel rendez összejövetelt. 
Természetgyógyász, 
mozgásterapeuta, alternatív 
masszőr szolgáltatásai vehetők 
igénybe. . 

SZEGED. A Tömörkény István 
Művelődési Házban 
(Szeged-Szóreg, Magyar utca 
14. | ma este 6 órakor nyit ják 
meg Pillanatok címmel Iványi 
Lívia kiállítását. A kiállítást 
megnyitja: Botka László 
polgármester és Tóth Attila 
művészeti író. Közreműködik: 
Székhelyi József színművész, 
illetve az Akropolisz 
Táncszínház. A tárlat 
október 13-áig tekinthető 
meg. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület ma 16 
órától ülést és 
közmeghallgatást tart a 
művelődési házban. 
Beszámoló hangzik el a két 
ülés közötti döntésekről , 
intézkedésekről, a testületet 
ér intő eseményekről és a lejárt 
határ idejű határozatok 
végrehajtásáról, majd 
beszámoló a 2002-2006 . évek 
önkormányzat i c iklusának 
eredményeiről. Szó lesz a 
közbiztonság helyzetéről, 
valamint az önkormányza t I. 
féléves gazdálkodásáról. 
Napirenden szerepel a Térségi 
Vízmű-üzemeltetés i 
Intézmény átalakulása. 
Végül előterjesztések 
következnek. 
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Elutasították 
Sziráky 
fellebbezését 
A Csongrád Megyei Bíróság érde-
mi vizsgálat nélkül elutasította 
Sziráky Miklós fellebbezését, azül-
lési férfi képviselőjelöltként nem 
indidhat az önkormányzati vá-
lasztásokon, és nem is szavazhat. 

Mint azt kedden megírtuk, a 
Csongrád Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság megtagadta 
Sziráky Miklós képviselőjelölt-
ként történő nyilvántartásba vé-
telét. Az Üllésen élő, ausztriai ál-
landó lakással rendelkező 68 éves 
férfit a helyi választási bizottság 
szeptember 9-i határozatában 
képviselőjelöltnek nyilvánította. 
A területi választási bizottság az-
zal indokolta döntését, hogy Szi-
ráky állandó lakása Ausztriában 
van, így Magyarországon nem 
szavazhat és nem választható. 

A döntés jogerős, ellene nem 
lehet fellebbezni. 

AIDS-szűrés 
Az utóbbi években folyamatosan 
emelkedik a regisztrált magyar-
országi új HIV-fertózöttek szá-
nta. Míg 2003-ban még csak 63 
új esetről tudtak, 2005-re ez a 
szám meghaladta a százat. A 
tényleges fertőzöttek száma pe-
dig ennél is több, hiszen nem 
mindenki kerül nyilvántartásba. 
Az ÁNTSZ Csongrád Megyei In-
tézete ezért szeretné felhívni a la-
kosság figyelmét az ingyenes 
AIDS-tanácsadás és HIV-szűrés 
lehetőségére, melyet az intézet 
Derkovits fasori épületében vé-
geznek szerdánként 12 és 16 óra 
között, valamint csütörtökön-
ként 7.30 és 11.30 között. 

NYUGDÍJASKLUBOK PÉNZE 
Az elmúlt években kétszeresére 
emelkedett a szegedi 
nyugdíjasklubok száma, jelenleg 
65 szervezethez 5932 nyugdíjas 
tartozik. Az önkormányzat 
pénzügyi támogatását, az 
idősügyi alapot a klubok maguk 
osztják szét arányosan. A pénzt 
összejövetelekre, klubéletre, 
kirándulásokra, 
megemlékezésekre fordítják, és 
rászorulókat segítenek belőle. A 
teljes összeg a tavalyi kétszerese: 
tízmillió forint. A támogatás 
egyik felét márciusban vették át a 
klubvezetők, a másik felét tegnap 
adta át a városházán Botka 
László polgármester. 

MEGSZÉPÜLT 
AZ IDŐSEK KLUBJA 
Megújult a szegedi belvárosban az 
időseket ellátó központ a Dáni és 
a Gogol utca sarkán: 3,6 millió 
forintból építtette át az 
önkormányzat. A helyiséget 
napközben negyvenen látogatják. 
Innen szervezik meg a 
házigondozói ellátást és az idősek 
étkeztetését. A klubban modern 
tálalókonyha és új vizesblokk 
készült, újraburkolták és festették 
a közös helyiségeket, korszerű 
fűtőrendszert szereltek fel. 

DÍJNYERTES FŐUTCA 
A hét végén a REevolutio 
Budapest 2006 nemzetközi 
ingatlanfejlesztő fórumon és 
vásáron mutatták be a 
közép-kelet-európai térség 
országainak, régióinak, 
városainak és fejlesztőinek 
terveit, köztük Szeged biopolisz 
programját a Szeged Pólus 
Fejlesztési Kht. prezentálásában. 
Az uniós finanszírozásra váró 
tervek között a „Szeged Fő utcája, 
a Tisza" nyerte el a legígéretesebb 
projekt címet. 

Sírva fakadtam, ez az igazság" 

Király Levente a nemzet színésze 

Megoldás született a székházügyre 

Kilencvenkilenc évig 
maradhat az ipartestület 

Nem számítot tam erre, de nagyon örü-
lök neki - mondta a kiváló szegedi szín-
művész, Király Levente, akit tegnap -
éppen az irodalmi-színházi ünnepen, a 
magyar dráma napján - a nemzet szí-
nészének választottak. 

Király Levente Kossuth-díjas színmű-
vészt választották a nemzet színészé-
nek a Zenthe Ferenc halálával megüre-
sedett helyre - közölte a budapesti 
Nemzeti Színház tegnap. A Szegedi 
Nemzeti Színház örökös tagjának meg-
választásáról a nemzet színészei szűk 
körben, a sajtó nyilvánossága nélkül 
döntöttek. 

A népszerű szegedi művész alig egy órá-
val azelőtt értesült a hírről, hogy telefo-
non utolértük. 

- Próba után hazaérve lepihentem egy 
kicsit. Ekkor hívott fel lordén Tamás, és 
arról érdeklődött, milyen egészségi álla-
potban vagyok - mesélte Király Levente. -
Majd hozzátette: azért kérdezi, mert ha-
marosan nagyon sokan fognak telefonál-
ni. Merthogy én lettem a nemzet színé-
sze. Ezek után átadta a kagylót Törőcsik 
Marinak, aki régi jó barátom, és aki gratu-
lált. Hát, sírva fakadtam, na... Ez az igaz-
ság. 

A 69 éves, Kossuth-díjas érdemes mű-
Király Levente a Kopogós römiben Pásztor Erzsivel. A legnagyobb elismerésben részesült Fotó: Schmidt Andrea 

kel folytatott tárgyalások 
azonban nem vezettek ered-
ményre. Annak ellenére sem, 
hogy a megyében a többi hét 
ipartestület visszakapta koráb-
bi ingatlanait. Az előző ciklus-
ban jutottak el odáig az egyez-
kedések, hogy pénzbeli meg-
váltás is szóba került, ám az 
összeg nagysága nem oldotta 
volna meg a testület elhelyezé-
sét. Az ipartestület t izenhato-
dik éve albérletben él saját tu-
lajdonában. 

Ribizsár Péter és Blaha Gyu-
la, a Szegedi Ipartestület két 
elnöke tájékoztat ta lapunkat 
arról, hogy a székházügy meg-
oldódott: tegnap ünnepi köz-
gyűlés keretében vették 99 év-
re tartós bérletbe az eddig is 
használt helyiségeket Botka 
László polgármestertől . Ez ha-
tározott időre szóló, kedvező 
feltételeket tar ta lmazó szerző-
dés, amelynek ér telmében az 
ipartestület preferált szerve-
zetként fizeti a bérleti díjat -
közölték az elnökök. 

A hajdani ipartestület 
1927-ben vásárolta meg a Hor-
váth Mihály utca 3. szám alat-
ti telket, majd a mesterek saját 
kezük munkájával építet ték 
meg a székházat és a mellette 
álló képcsarnokot is. A háború 
után az összes ingatlant álla-
mosí tot ták. A Horváth Mihály 
utcai székház 1950-ben elő-
ször a városé lett, majd 
1952-ben a magyar államé, 
1958-ban pedig újra vissza-
szállt a városra. 

F.K. 

Kilencvenkilenc éves tartós bérletbe veheti volt tulajdonának, a 
Horváth Mihály utcai palotának egy részét a Szegedi Ipartes-
tület. 

A rendszerváltás óta próbálta 
visszakapni az ötvenes évek-
ben államosított ingatlanait, 

köztük a Kisszínháznak is he-
lyet adó épületet a Szegedi 
Ipartestület, a polgármesterek-

Az ipartestület bérelheti volt tulajdonát Fotó: Schmidt Andrea 


