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November 17-én kerül sor a Duna Tv-n sugárzott Fölszállott a páva tehetségkutató első elődöntőjére

Szívet melengető produkciók

A Fölszállott a páva népze-
nei és néptánc tehetségku-
tató verseny első szakasza 

pénteken zárult: a hajdúböször-
ményi és a mikházai fordulóban, 
a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA), va-
lamint a Hagyományok Háza kö-
zös rendezvényén nyolc külhoni 
versenyző és formáció jutott to-
vább a középdöntőkbe. „Büszke-
séggel tölt el Szilveszter alázattal 
teli, elhivatott szakmai fejlődé-

se – értékeli a vargyasi Borbáth 
Szilveszter eredményes szerep-
lését Kallós Angelika felkészítő 
tanár. – Tiszta emberi jelleme át-
ütő erejű, hangján keresztül mé-
lyen megérinti, és magával ra-
gadja a hallgatóságát.” Kupec Mi-
hály művészeti vezető eközben 
a nagyidai Ilosvai Selymes Péter 
Néptáncegyüttes továbbjutására 
reagálva úgy fogalmazott: „fárad-
tan, egy országos turnéról érkez-
tünk a Hajdúságba, de megérte. 

Már a jövőbe tekintünk, s mivel 
az erdélyi testvértelepülésünk 
Györgyfalva, az ottani táncokból 
készülünk a következő megmé-
rettetésre.”

A beregszászi Torkos Zenekar 
számára a muzsikálás életérzés, 
egy közösségi hagyomány ápolá-
sa. Ars poeticájukat a közönség 
és a zsűri is egyaránt méltányol-
ta. A mének és a táltosok nagy 
kedvelője, a sepsiszentgyörgyi 
Eötvös Remus sokoldalúságá-

val is elbűvölte a nézőket: a mű-
sorvezető, Novák Péter kedvéért 
táncra perdült, nagy sikert arat-
va a jelenlevők és a zsűri köré-
ben. „Táncoktatókként, tábor- és 
fesztiválszervezőkként egy di-
ák, egy tanár, egy orvos, egy mér-
nök és egy jogász önmagában 
elég hiteles csapat ahhoz, hogy 
mindenki meggyőződjön arról, 
Kalotaszegen jó dolgok szület-
nek” – vallották a mérai Kalota-
szeg Legénytársulat tagjai indu-
lásuk előtt. Az eredményükre a 
vidék nagy ismerője, Kós Károly 
is büszke lenne.

A szamosújvári Ördöngös Ze-
nekar tagjai fejlődésük érdeké-
ben neveztek be a versenybe. 
A zenészek virtuóz teljesítmé-
nye, valamint énekesük, Sza-
bó Boglárka kristálytiszta hang-
ja bizonyította, hogy már iga-
zi tudással s emelt fővel utaz-
hatnak Budapestre. A marosvá-
sárhelyi Szöllősi Katalin sikere 
nyomán egyre elfoglaltabb. „Lá-

nyom a sztánai mesterkurzusról 
ugrott haza a továbbjutás hírével 
– idézi fel édesanyja, Kiss Ani-
kó. – A népes rokoni csapat s a 
betérők nagy örömére elénekel-
te a továbbjutáshoz vezető da-
lát, majd futott vissza a táborba.” 
Végezetül a gyimesközéploki 
Tatrospart néptánccsoport ala-
pítója, Antal Tibor örömteli sza-
vait idézzük: „Szívből csináltuk, 
s nem is a győzelemre gondol-
tunk elsősorban. Ha már egy lé-
pést tettünk azért, hogy fiatalja-
ink itthon maradjanak, és ápol-
ják őseik örökségét, már megér-
te a vesződség.”

Valóban megérte, a nézők a 
hat területi válogatón szívet me-
lengető produkciókat élvezhet-
tek, s aki egyszer beletekintett a 
műsorba, az szinte biztos, hogy 
az elődöntőkön is kedvenceinek 
szurkol. Az első elődöntőre pén-
teken, november 17-én kerül sor, 
a Duna Televízió 21.25-től sugá-
rozza a műsort.

Steve Jobs (1955–2011), az Apple 
cég alapítója és egykori vezetője 
a számítástechnika egyik meg-
újítójaként vonult be az iparág 
történelmébe és a köztudatba. 
A róla készült életrajzi filmben 
Ashton Kutcher megformálásá-
ban követhetjük nyomon pálya-
futásának főbb állomásait, a si-
kereket, a bukást és a nagy visz-
szatérést. Halála után, 2012-ben 
az Apple a világ egyik legérté-

kesebb vállalata lett. Jobs két-
ség kívül zseni volt, aki mindent 
feláldozott azért, hogy létrehoz-
zon valami újat. Ehhez kellet-
tek a hasonlóan „őrült” barátok 
és az ellenségek is. Célja elérés-
hez sok akadályt kellett legyőz-
nie, nagy áldozatot kellett hoz-
nia. A Jobs – Gondolkozz más-
képp a Petőfi Tv-n látható vasár-
nap, december 3-án este, ismét-
lés éjszaka.

A Krízispont című film a 2008-
ban kirobbant világgazdasági 
válság korai szakasza egy 36 
órás periódusának történése-
it ábrázolja egy Wall Street-i be-
fektetési bank berkeiben. A bank 
alkalmazottai egy váratlan lét-
számleépítést követően bukkan-
nak rá a jelekre, amelyek elkerül-
hetetlen pénzügyi összeomlásra 
mutatnak. A matematikuszseni 
Peter Sullivan (Zachary Quinto) 
által készített felmérésből köz-
vetlen főnöke, Will Emerson (Paul 

Bettany) csak annyit ért, hogy 
nagy a baj, és azonnal értesíti sa-
ját főnökét, Sam Rogerst (Kevin 
Spacey). A hír villámgyorsan 
mozgósítja a cég teljes hierarchi-
áját egészen a vezérigazgató John 
Tuldig (Jeremy Irons). Az éjsza-
ka folyamán megszületik a dön-
tés: a cégnek szabadulnia kell a 
fedezet nélküli értékpapíroktól, 
hogy megmenekülhessen a biz-
tos csődtől. Ez azonban azt jelen-
ti, hogy ki kell jelölni egy bűnba-
kot, a kereskedőknek fel kell ál-

dozniuk üzleti becsületüket, és 
a bekövetkező változások túlélő-
inek el kell számolniuk a lelki-
ismeretükkel, hogy tetteik belát-
hatatlan méretű tömegek sorsá-
ra lesznek hatással. A 2011-ben 
készült Krízispont J.C. Chandor 
író-rendező első nagyjátékfilmje. 
A további szerepekben olyan ki-
váló színészeket láthatunk, mint 
Stanley Tucci, Demi Moore és Si-
mon Baker. A Krízispont A Petőfi 
Tv-n látható szombaton, decem-
ber 2-án éjszaka.

John Cassavetes színészként 
abszolút profi volt, olyan nagy 
hollywoodi filmekben játszott, 
mint A piszkos tizenkettő vagy a 
Rosemary gyermeke, filmkészí-
tőként azonban annyira a ma-
ga útját járta, hogy még a füg-
getlen filmesek köréből is kiló-
gott. A rázósabbnál rázósabb 
élethelyzetekbe vetett színésze-
it kamerája olyan keresetlenül 
követi, hogy az az érzésünk le-
het, a való életből elkapott pilla-
natokat látunk. Legyenek akár a 
New York-i éjszakában kóborló 

fiatalok, munkásosztálybeli há-
zaspár, életközépi válságba ju-
tott hölgyek vagy színpadi szí-
nészek egy nehéz próbafolyamat 
során, Cassavetes olyan közel-
ségből láttatja esendőségüket, 
lelkük minden árulkodó rezdü-
lését, ami egészen egyedülálló a 
filmművészetben.

Az M5 november 9-én indult 
sorozatában a rendezői élet-
mű öt fontos darabját mutatja 
be, kezdve az 1974-ben készült 
Egy hatás alatt álló nővel, amely 
Cassavetes valóéletbeli felesége, 

Gena Rowlands hatalmas alakí-
tására épül. Láthatjuk forradal-
mian újszerű első filmjét, a New 
York árnyait 1959-ből, a testi-
lelki közelképek filmjét, az Ar-
cokat, aztán a Premiert, amely-
nek drámája egyszerre bonyoló-
dik a színpadon és a színpadon 
kívül, illetve a gengszterfilm és 
a film noir stíluselemeinek sajá-
tos variációját megvalósító Egy 
kínai bukméker meggyilkolá-
sát. A New York árnyai csütörtö-
kön, november 30-án este látha-
tó az M5-ön.

A hajdúböszörményi és a mikházai területi válogatókkal zárult a Fölszál-

lott a páva első fordulója. A versenyben nyolc külhoni induló jutott tovább 

az elődöntőkbe. amelynek első fordulója november 17-én lesz.
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