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Középkori várban mutatja be két produkcióját a Kárpát-medencei lovas színház 

Slágerek lóhátról Nagyváradon
Nem mindennapi elő-

adásokon csendülnek 

fel musical-, opera- és 

operettrészletek a hó-

nap végén Nagyvára-

don.

Igazi kulturális csemege ké-
szül Nagyváradon: október 
végén két lovas színházi pro-

dukciót is bemutatnak a nagy-
váradi várban a Kárpát-meden-
cei lovas színház elnevezésű 
projekt keretében. Mint Zatykó 
Gyula, a váradi fellépéseket 
szervező Szent László Egyesü-
let képviseletében csütörtökön 
a várban megtartott sajtótájé-
koztatón elmondta, épp helyszí-
ni szemlén tartózkodik Vára-
don Derzsi György, az előadá-
sok rendezője, művészeti ve-
zetője és Tóth Szilárd, a lovas 
produkció vezetője, és megfe-
lelő helyszínnek találták a gyö-
nyörűen felújított középkori vár 
belső udvarát.

Mint kifejtették, a Kárpát-
medencei lovas színház a ha-
táron átnyúló kulturális ösz-
szefogást célzó európai uni-
ós pályázat eredménye, és öt 
országot érint: Szlovákiából 
Dunatőkésen, Magyarorszá-
gon Győrben, Horvátország-
ban Eszéken, Szlovéniában pe-
dig Lendván is láthatja a kö-
zönség a szenzációsnak ígért 
produkciót. A magyarorszá-
gi kezdeményezők arról is be-
számoltak, hogy bár a tervek 
már az idei év elején körvo-
nalazódtak, nehezen állt ösz-
sze az öt országban tíz előadá-

sosra tervezett turné. Végül he-
lyi partnerek segítségével még-
is augusztus végére sikerült 
tető alá hozni, az idő rövidsé-
ge miatt azonban nem tudnak 
egy kész produkcióval turnéz-
ni, a színészek ugyanis addig-
ra már számos más előadás-
ba bekerültek. Ezért október 
28-án egy musical-összeállí-
tással, október 29-én pedig egy 
opera- és operettválogatással 
állnak a váradi közönség elé 
– a produkciók minden hely-
színen hasonlóan állnak ösz-
sze, de a színészek változnak. 
Ezekben az előadásokban 17–
18 színészt és 15–20 lovat lát-
hatunk. Arra az újságírói kér-
désre, hogy milyen fajtájú lova-

kat használnak, esetleg van-e 
betaníthatóbb fajta, a lovas pro-
dukció vezetője nevetve szö-
gezte le, minden lovat be lehet 
tanítani, csak rengeteg munka 
és idő szükséges hozzá. „Ami-
kor megkérdeznek, hogy ne-
héz-e lovagolni, vissza szok-
tam kérdezni, hogy háttal? 
Alatta? Mert rajta nem sokat 
vagyok” – jegyezte meg vicce-
sen Tóth Szilárd.

Derzsi György rendező el-
mondta, amellett, hogy a pro-
dukciókban az előadók lóhá-
ton énekelnek, lesz fergeteges 
kaszkadőrshow, római harci 
szekér, sok-sok magyar és nem-
zetközi ének. Tóth Szilárd sze-
rint „szenzációs dolognak” lesz-

nek szem- és fültanúi, akik be-
térnek az előadásokra – mond-
ta el elöljáróban Zatykó Gyula. 
Hozzétette, a Váradon még kuri-
ózumnak számító lovas színhá-
zi előadásokat szeretnék meg-
honosítani a városban, és példá-
ul a Szent László-Napokra is el-
jöhetne a társulat. A győri Szent 
László Napokon különben im-
már hat éve tart ez a csapat fel-
vonulást 300 emberrel és 100 ló-
val, és egy csatajelenetet is elját-
szanak 100 ember és 50 ló bevo-
násával, illetve a Nemzeti Vág-
tán is rendszeresen megfordul-
nak. Előadásaik már két évben 
is megkapta az Év Show-ja díjat.

 
BÁLINT ESZTER

A méz ünnepe a sepsiszentgyörgyi őszi vásáron
A méz ünnepét tartják a 7. őszi 
vásáron, amelyet a hétvégén 
szerveznek meg Sepsiszent-
györgy főterén. Napközben ter-
mény- és kézműves vásár lesz 
húsz őstermelő és ötven kéz-
műves részvételével, a vásá-
ri csárdában pedig hagyomá-
nyos ételeket lehet megkóstol-
ni. A Romániai Méhészegye-
sület Kovászna megyei fiókjá-
nak sátrában a mézkészítés fo-
lyamatáról mutatnak be kiállí-
tást, valamint a méz témájához 
köthető foglalkozásokat, kósto-
lókat tartanak. A vásártérben 
mindkét nap korabeli játékokat, 
kézműves és gyerekfoglalkozá-
sokat szerveznek. A szervezők 
csatlakoztak a Caritas Egymil-
lió csillag a szegényekért szo-
lidaritási akciójához, és felhív-
ják a figyelmet arra, hogy az 
őszi vásár gyermekfoglalkozá-
sain szerzett jutalmat a részt-
vevők felajánlhatják a rászo-
ruló családoknak. Szombaton 
a színpadi program 13 órakor 
gyermektáncházzal kezdődik 
Benkő Éva vezetésével, 15 óra-
kor nyitják meg az I. székelyföl-
di fotóklubok szemléjét, amely 
a III. székelyföldi fotóbiennále 
keretében zajlik. A három csa-
lád több generációját is felvo-
nultató Életünk a tánc, avagy 

családi ki mit tud című tánc-
műsort 17 órától mutatják be. 
Az Égvilág 18 órától koncerte-
zik, majd 20:30-tól a magyaror-
szági Söndörgő lép színpadra, a 
világhírű tamburaegyüttes elő-
ször ad koncertet Sepsiszent-
györgyön. Vasárnap 11 órától 
a magyarországi HolddalaNap 
együttes tart gyermekkoncer-
tet a színpadon, este a felnőt-
teknek zenélnek. A Háromszéki 

Mézlovagrend lovagavatási ce-
remóniáját 13 órától lehet követ-
ni, 17 órától a Spontán zenekar, 
majd 18 órától Nicolae Voiculeţ 
pánsípművész koncertje követ-
kezik. Az őszi vásár programja 
elérhető a Kónya Ádám Művelő-
dési Ház oldalán, www.kultur.
ro honlapon, és a rendezvény 
Facebook-eseményén.

 
BÍRÓ BLANKA

Lemenőben a filmmogul csillaga
A Brit Filmakadémia felfüg-
gesztette Harvey Weinstein 
(porténkon) tagságát szerdán, 
azt követően, hogy kiderült, a 
hollywoodi filmmogul évtizede-
ken át szexuálisan zaklatott szí-
nésznőket és női alkalmazottja-
it, sőt szexuális erőszak vádja is 
felmerült vele szemben – közölte 
az MTI. Szerdán a közösségi ol-
dalán Hillary Clinton, a demok-
raták volt elnökjelöltje, valamint 
Barack Obama volt amerikai el-
nök és felesége is elítélte a szexu-
ális zaklatással és nemi erőszak-
kal vádolt filmproducert cseleke-
detei miatt. Kedden ismert színé-
szek – például Gwyneth Paltrow 
és Angelina Jolie – hozták nyil-
vánosságra, hogy Weinstein sze-
xuálisan zaklatta őket, három nő 
nemi erőszakról számolt be, és 
a The New Yorker című hetilap 
nyilvánosságra hozott egy hang-
felvételt, amelyet az egyik szí-
nésznő titokban készített, ami-
kor Weinstein fogdosni akarta 
őt. A The Weinstein Co. igazgató-
tanácsa vasárnap közölte, hogy 
azonnali hatállyal felbontották 
Weinstein szerződését. A The 
New York Times amerikai na-
pilap múlt hét csütörtökön szá-
molt be arról, hogy Weinstein év-
tizedeken át zaklatta szexuáli-
san női alkalmazottait és szá-

mos színésznőt. A filmmogul ta-
gadta az ellene felhozott vádakat. 
Bocsánatkérésében ugyanakkor 
elismerte, hogy a múltban sok fáj-
dalmat okozott kollégáinak visel-
kedésével, de hozzáfűzte, hogy 
azóta igyekezett jobb ember-
ré válni. A 65 esztendős Harvey 
Weinstein az elmúlt három évti-
zedben Hollywood egyik legbe-
folyásosabb filmmoguljává vált, 
produkciós vállalatával számos 
Oscar-díjas film, köztük a Pony-
varegény és a Szerelmes Shakes-
peare elkészítésén dolgozott, sok 
színész és rendező karrierjét se-
gített elindítani.
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Jubileumi Xantus-
vetélkedő 
A közvetlen környezetünk ter-
mészeti értékeinek megisme-
rését, ezáltal a szülőföldhöz 
való kötődés, illetve az erdé-
lyi magyar identitástudat meg-
erősítését tűzte ki célul a hu-
szadik alkalommal, szombaton 
rendezendő Xantus János kör-
nyezetismereti vetélkedő. A ko-
lozsvári Hója-erdőben szerve-
zett versenyen az állomáshe-
lyeket térkép segítségével kell 
megtalálniuk a csapatoknak. 
A versenypontokban kémia, fi-
zika, csillagászat, biológia, föld-
rajz, illetve helytörténeti téma-
körű feladatokat osztanak ki. 
A vetélkedő célja a természet-
tudományi ismeretek közvet-
len módon való megismerése, 
a diákok önálló kezdeményezé-
seinek támogatása. A Xantus-
vetélkedőt két kategóriában 
szervezik meg négytagú csapa-
tok számára: junior (5–8. osz-
tály) és senior (9–12. osztály). 
A vetélkedő résztvevői: Kolozs, 
Fehér és Szilágy megye ma-
gyar tannyelvű iskoláinak diák-
jai. Az elmúlt tanévekben átla-
gosan mintegy 200 diák vett 
részt több mint 20 iskolából. A 
jubileumi, 20. kiírás alkalmából 
szeretnék a versenyt kiterjesz-
teni több megyére (Szatmár, 
Maros, Hargita, Kovászna, Bi-
har), és Magyarországról is be-
jelentkeztek már a következő 
intézmények: Debreceni Refor-
mátus Gimnázium, a budapesti 
Madách-gimnázium, a miskol-
ci Avasi Gimnázium és a debre-
ceni Csokonai-gimnázium. Az 
idei verseny egyben a vetélke-
dő névadója születésének cen-
tenáriumát is ünnepli. Xantus 
János a XX. század második fe-
lének legjelentősebb erdélyi tu-
domány népszerűsítő szakíró-
jának tekinthető, Kolozsváron 
pedig több gimnázium tanára-
ként volt jelentős hatással di-
ákjaira. 

B. L. J.

Világhírű dallamok. A Söndörgő együttes először lép fel Szentgyörgyön

Kulisszák mögött. A lovas színház egy musicalösszeállítást, illetve egy opera- és operettválogatást mutat be
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