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Elkészülte után akár egy 
este is végig lehet néz-
ni a tizenhárom össze-

függő részes sorozatot, hiszen 
a rendező egyik helyszínről a 
másikra vezeti a nézőket – fej-
tette ki lapunknak Fazakas 
Szabolcs, a projekt ötletgazdá-
ja. A tervek szerint az epizó-
dok 11–13 percesek lesznek. Az 
új rajzfilm legyártásához már 
az elmúlt időszakban tanulta-
kat is felhasználják, vagyis job-
ban odafigyelnek az animáció 
apró részleteire, több székely 
motívumot használnak fel, va-
lamint gazdagodik a szereplők 
beszéde is. Az animációs fo-
lyamatot most is Ken Fountain, 
a DreamWorks Animation 
munkatársa felügyeli. Maga a 
történet háromdimenziós kép-
kockákon jelenik meg, a legen-
dákat viszont kétdimenziósan 
mutatják be.

Fazakas megjegyezte, az új 
sorozatban helyet kapnak az 

eddig legyártott rajzfilmek is, 
persze feljavított változatban. 
„A régi részek elkészítése egy 
kemény edzés volt a csapatnak” 
– tette hozzá.

A székely legendák őrzői

A széria első része beve-
zetésként szolgál, hiszen itt 
ismerjük meg a szereplőket – 
Zetét, Rikát, Nagyapót, az Ör-
dögöt, Csetliket, Botlikot és a 
Szőrmanót –, a sorozatot végig-
kísérő aranypatkót, valamint 
a Tejút legendáját. A főhősök 
megszerzik a varázspatkót, 
amit az ördög is meg akar ka-
parintani, ezért üldözni kezdi 
őket. A következő, még gyártás 
alatt lévő epizódokban Zete, Ri-
ka és nagyapó bemenekülnek 
„nagyapó mesefájába”. Ennek 
központi szerepe van a törté-
netben, hiszen minden egyes 
ágában egy legenda van, amit a 
gonosz szereplők el szeretné-

nek pusztítani. A főhősök a pat-
kó, illetve egy különleges távcső 
segítségével látják, hogy éppen 
hol történik galiba, hol kell köz-
belépniük. Így mutatják be epi-
zódról epizódra a székelyföldi 
mondákat és legendákat.

A sorozat bevezető részének 
megnézése után elmondhatjuk, 
hogy nemcsak érdekes, de hu-
moros is, és a karakterek na-
gyon szerethetők, egyszóval 
igazi tanmese. 

A terv egyébként az, hogy an-
gol szinkron is készül az egyes 

rajzfilmekhez, amiben a készí-
tők mindent megtesznek azért, 
hogy megmaradjon a szerep-
lők ízes beszéde. „A történetek 
amúgy mindenki számára köny-
nyen érthetők” – hangsúlyoz-
ta Fazakas.

Londoni expón a Legendárium

A Székelyföldi Legendárium 
csapata ezen a héten London-
ban tartózkodik, ahol a Brand 
Licensing Europe 2017 elne-
vezésű expón vesznek részt. 

Fazakas Szabolcs lapunknak 
elmondta, hogy saját ismerte-
tőanyagukon kívül egy magyar-
országi stúdióét is magukkal 
vitték a rendezvényre. A cél, 
hogy kapcsolatokat teremtse-
nek és felmérjék, hogy produk-
ciójuk milyen helyet foglal el a 
többi rajzfilmstúdióhoz viszo-
nyítva. Ugyanakkor az is lé-
nyeges, hogy megismertessék a 
székelyeket a más nemzetiségű 
részvevőkkel.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Új rajzfilmmel debütált a Székelyföldi Legendárium

Szélesedik a mozivászon

Nem csak a szereplők beszéde lett ízesebb, de a székely motívumok is megsokasodtak az új sorozatban

Új mondákat és legendákat bemutató rajz-

filmsorozat gyártásába kezdett a Székelyföl-

di Legendárium csapata, amely az előzőnél 

minőségibb, összefüggő alkotást ígér. A tizen-

három részre tervezett széria bevezető része 

is ezt támasztja alá: javítottak az animáción, 

több székely motívumot vittek bele, és a sze-

replők beszéde is színesebb, ízesebb lett. Az 

első rész címe A Tejút és a varázspatkó.

Nem tudnak felhőtlenül örül-
ni a Hargita megyei termelők 
a sokéves rekordnak számító 
krumplitermésnek: a bőséges 
terméshozam és az import mi-
att a krumpli ára egyelőre ne-
vetségesen alacsony.

Rekord burgonyatermés volt 
idén Hargita megyében, kiváló 
hozamról számolnak be a gaz-
dák – derül ki az eddigi összesí-
tésekből. Török Jenő, a Hargita 
megyei mezőgazdasági igazga-
tóság vezetője az Agerpres hír-
ügynökségnek arról beszélt, a 
termelők az elmúlt 27 év leg-

jobb termését gyűjthették be, 
átlagosan 26,3 tonna burgonyát 
hektáronként. Az idézett forrás 
szerint 1990 óta nem volt ilyen 
jó termés a megyében, néhány 
térségben 35 tonna krumplit 
is begyűjtöttek hektáronként 
a gazdák. Kissé gyengébb volt 
a termés Gyergyószentmiklós 
térségében, ugyanis a krump-
li utolsó növekedési fázisában 
szárazság volt.

Török Jenő elmondta, nagyon 
elégedett az elért mennyiség-
gel és a burgonya minőségével, 
azonban nem lehet elégedett 

az alacsony árakkal, ugyan-
is kilónként 40–50 banit kap-
nak a termelők. A szakember 
szerint az árak csökkenése 
egyrészt a jó termésnek és az 
alacsony fogyasztásnak, más-
részt a főként Lengyelország-
ból importált olcsó krumplinak 
„köszönhető”. Török szerint 
még van esély, hogy egy keve-
set emelkedjen a krumpli ára. 
Azt azonban hozzátette, a ter-
melők egyenesen „katasztró-
faként” élnék meg, ha ezen a 
szinten maradna vagy csök-
kenne az ár. (GYERGYAI CSABA)

Sztrájkőrséget állt a men-
tőszolgálat országos szak-
szervezete tegnap délelőtt a 
munkaügyi, az egészségügyi és 
a pénzügy-minisztérium szék-
helye előtt.

A mentőszolgálatok alkal-
mazottai a közalkalmazottak 
bértörvényének módosítását, 
az alkalmazottak létszámá-
nak növelését és egy többéves 
keretszerződés megkötését, 
valamint a 2018-as évre vonat-
kozó költségvetés jóváhagyását 
követelik, amelyből új men-
tőautókat vásárolnának. Er-
re már korábban, szeptember 
végén is felhívták az illetékes 
szaktárcák figyelmét a megye-

székhelyeken megszervezett 
figyelemfelkeltő megmozdulá-
sokkal. 

A Hargita Megyei Mentőszol-
gálattól kilenc szakszervezeti 
tag utazott el a tegnapi tiltako-
zó akcióra – tudtuk meg Péter 
Szilárd vezérigazgatótól. A til-
takozásokat követően a szak-
szervezet azt szeretné, ha a 
három minisztérium vezető-
je és a kormányfő által kijelölt 
képviselő találkozna a szak-
szervezeti képviselőkkel.

Mint ismeretes, a mentő-
szolgálat szakszervezete ok-
tóber 5-én országos tiltakozó 
akcióba kezdett meghatáro-
zatlan ideig. A tiltakozás so-

rán minden mentőautóra két 
A4-es méretű plakátot helyez-
tek ki „Országos tiltakozás” fel-
irattal. Az alkalmazottak fehér 
karszalagot viseltek ruhájukon 
a tiltakozás jeléül. Szeptem-
ber 28-án figyelemfelkeltő meg-
mozdulást tartottak a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat munka-
társai is az intézmény székhe-
lye előtt, amelyen felsorolták az 
egészségügyi minisztériumhoz 
intézett követeléseiket. A Men-
tős Szakszervezetek Országos 
Szövetsége által szervezett til-
takozó akciót minden megye-
székhelyen megszervezték.

MOLNÁR RAJMOND

Az is baj, ha rekordtermés van

Bukarestben tiltakoztak a mentősök

Olvasókká nevelik a diákokat

Tudomány és technika bűvöletében címmel zajlik olvasónevelő 
program a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában. 
Dunkler Réka könyvtáros szerint céljuk az olvasás fontosságára 
irányítani az iskolások figyelmét, ugyanakkor felkelteni érdeklő-
désüket a tudomány és technika iránt. Éppen ezért igyekeztek 
minél változatosabb ismeretterjesztő könyvészetet beszerezni 
számukra, így nemrég nyolcvannyolc kötettel bővült az állomány. 
Ezek segítségével készülhetnek fel a diákok arra a két versenyre 
is, melyeket szintén a program részeként hirdettek meg. Az egyik 
egy kvízverseny, a másik pedig a Szenvedélyem a tudomány és 
technika című vetélkedő, amelyen egy kedvelt témát kell kidolgoz-
ni az újonnan vásárolt könyvek segítségével, majd október 31-én 
bemutatni a diáktársaknak.

Erdélyi Napló lapszemle, 41. szám

Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai Biciklisek Szövet-
sége által készített kerékpáros infografikán, amelyben az uniós 
országok biciklizési szokásait hasonlították össze. Dánia, Hollan-
dia és Svédország áll a lista elején, hiszen ezek az országok nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a biciklikultúrának. Összeállításában 
az Erdélyi Napló annak járt utána, hogyha egyáltalán megépül-
nek, miért csak egy-egy rövid szakaszra korlátozódnak a hazai 
kerékpárutak. Ahol a 17. Filmtetfeszt keretében erdélyi városokban 
a Kincsem című filmet vetítették, akkora volt az érdeklődés, hogy 
csak kevesen fértek be a mozitermekbe. Herendi Gábor legújabb 
alkotása az elmúlt tíz év legnézettebb magyar filmjévé nőtte ki 
magát március óta. A hetilap oldalas összeállításban ír a magyar 
csodaló történetét feldolgozó Kincsem elkészítéséről, illetve a 
filmről. A lap kétoldalas portréinterjúban mutatja be Reményi Mi-
hályt, a világhírűvé vált kanadai magyar zeneboltost, aki apjának 
hangszerkészítő cégét menekítette ki annak idején Budapestről a 
tengeren túlra. Instrumentumai az elmúlt évtizedekben világhírű 
művészek kezeiben öregbítették nevét a nagyvilágban. Civil össze-
fogás nélkül bárki elbukhat címmel olvasható beszélgetés Krakkó 
Rudolffal, a Szatmári Hír Egyesület elnökével. A tucatnyi 56-os és 
más magyar történelmi rendezvényeket, megemlékezéseket tető 
alá hozó civil szervezet elnöke a román hatóságokkal folytatott 
küzdelmeiről és a gyenge lábakon álló erdélyi magyar civil kezde-
ményezésről nyilatkozik a hetilapnak.
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