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Székelyföldi és kolozsvári filmesek alkotásait is díjazták a Lakiteleki Filmszemlén

Képkockákon a mai erdélyi gondok

Székelyudvarhelyi, sepsi-
szentgyörgyi, kolozsvári 
alkotók filmjeit díjazták a 

Lakiteleki Filmszemlén a múlt 
héten. A székelyudvarhelyi Sza-
bó Attila, az MTVA tudósítója Mé-
regzöld mesék című, az illegális 
erdőkitermelésre figyelmeztető 
filmjének ítélték a szemle fődí-
ját. A rendező az emberi erőfor-
rások miniszterének a Nemzeti 
Kulturális Alap keretéből felaján-
lott egymillió forint összegű dí-
ját vehette át. A sepsiszentgyör-
gyi Vargyasi Levente Tehenesek 
című filmje kapta az Országgyű-
lés elnökének 600 ezer forintos és 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
250 ezer forintos különdíját. Két 
különdíjjal értékelték a Székely-
földi Legendárium legújabb rajz-
filmjét a Lakiteleki Filmszemlén: 
a Barabás Árpád rendezte Tejút 
és a Varázspatkó című produkci-
ónak a Karc FM 100 ezer forintos 
különdíját és a nagykőrösi Arany 
János Református Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 
25 ezer forintos különdíját ítélték 

oda. A szemlén az Echo Tv kü-
löndíját, valamint a Bács-Kiskun 
megyei önkormányzat különdíját 
a Szent László-legenda című film 
kapta, melyet kolozsvári alkotók, 
Maksay Ágnes és Filep Farkas 
rendeztek. A Lakiteleki Népfőis-
kola Alapítvány 250 ezer forintos 
különdíját az udvarhelyi szárma-
zású, Kolozsváron élő Csibi Lász-
lónak ítélték oda Nussbaum 95 
736 című, a holokauszt túlélőiről 
készített filmjéért.

Harmadszor nyert fődíjat 
Szabó Attila

A mustrát tizenhetedik alka-
lommal hirdette meg a Lakitelek 
Népfőiskola Alapítvány, idén 
Eiben István operatőr emlékére. 
Történelmi témájú dokumentum-
filmek, animációk és a hagyomá-
nyokat feldolgozó alkotások mel-
lett az aktuális problémákat fel-
dolgozó filmek is szép számmal 
voltak jelen, amelyek szókimon-
dó tényfeltárásokat is tartalmaz-
nak. A harminctagú zsűri nem-

csak pontozza a filmeket, hanem 
az alkotók jelenlétében hasznos 
észrevételeket is megfogalmaz, 
a zsűri elnöke Buglya Sándor Ba-
lázs Béla-díjas filmrendező, pro-
ducer. A filmes seregszemlé-
re krónika, korkép, művelődés, 
portré és fikciós műsorok kate-
góriákban lehetett nevezni. A fel-
hívásra hazai és határon túli al-
kotóktól összesen 114 film érke-
zett. Az előzsűri 27 alkotást ja-
vasolt a háromnapos szemle ver-
senyprogramjába, amely kedden 
kezdődött, és csütörtökön ért vé-
get a díjkiosztóval. A háromna-
pos szemle versenyprogramjába 
bejutott alkotások vetítése nyil-
vános és díjmentes volt. Szabó 
Attila, aki már harmadszor nye-
ri el a szemle fődíját, Méregzöld 
mesék című, 2015-ös alkotása 
Hans Hedrich környezetvédő ci-
vil aktivista bevonásával világít 
rá a székelyföldi törvénytelen er-
dőkitermelésekre, a famaffia el-
leni küzdelemre. „Lakitelek az a 
hely, ahol esély adatott, hogy pá-
lyára kerüljenek a filmes alkotók. 

A fődíj nagyon jólesik, ugyanak-
kor az is, hogy a díjátadón a szak-
mabeliek elmondják észrevétele-
iket, meglátásaikat a filmekről. A 
Méregzöld mesék Hans Hedrich 
munkásságának egy szegmen-
sét mutatja be, a díj is felhívja a fi-
gyelmet az illegális erdőkiterme-
lés kérdésének fontosságára, ak-
tualitására” – mondta el a Króni-
kának Szabó Attila. Rámutatott, 
egy-egy alkotás elbírálása eseté-
ben a filmes megformáláson kí-
vül rendkívül lényeges a téma-
választás, a bemutatott problé-
makör pedig nagyobb publici-
tást kap a díjaknak köszönhető-
en. „Amint Lakiteleken elhang-
zott, fontos, hogy a filmek ne csak 
a múltba révedjenek, hanem ak-
tuális problémákat járnak kö-
rül, így hozzájárulnak a társada-
lom működésének jobbításához” 
– mondta Szabó Attila. A Méreg-
zöld meséket magyarországi té-
vécsatornák már sugározták, 
és a Youtube videómegosztón is 
megtekinthető.

Felhívni a figyelmet 
a háromszéki gazdák gondjaira

Szintén az aktuális problémák-
ra való figyelemfelhívás szándé-
kával készítette el a háromszé-
ki szarvasmarhatartók gondja-
ira rávilágító dokumentumfilm-
jét Vargyasi Levente, aki lapunk-
nak elmondta, nagyon örül a díj-
nak és annak is, hogy a filmes 
szakma értékelte a Tehenesek 
című alkotást. „Fontos felhívni a 
figyelmet az egyéni gazdálkodók 
helyzetére, hiszen ők az utolsók, 
akik még a hagyományos állat-
tartást folytatnak, és valódi ter-
mészetes alapanyagot szolgál-
tatnak. Sajnálatos módon a po-
litikum és a helyi közösségek is 
keveset törődnek a marhatartók 
gondjaival. Háromszéken még él 
a hagyomány, hogy kimegy legel-
ni a csorda, a gazdák beadják a 
tejet a csarnokba, de haldoklik a 

dolog, nekik pedig egyre inkább 
meg kell küzdeniük a megélhe-
tésért” – fejtette ki Vargyasi Le-
vente. Az alkotó 2015 és 2017 kö-
zött forgatta a filmet Nagybacon-
ban – ahol rekordszámú, mintegy 
4000 szarvasmarhát tartanak –, 
valamint Bereckben, Gelencén, 
Kézdialmásban, Lemhényben. 
Rámutatott, mivel a film megren-
delője az MTVA Mecenatúra, így 
a Duna World csatornán is sugá-
rozták már az alkotást, ugyanak-
kor szeretné, ha minél több tele-
pülésen bemutatnák, és beszél-
getést is folytatnának a helyi gaz-
dákkal a gondokról, ugyanakkor 
felhívják a figyelmet, hogy a kö-
zösség a helyi hús- és tejtermé-
keket részesítse előnyben.

Amerikába tart 
a Legendárium csapata

A Székelyföldi Legendárium 
csapata nevében Fazakas Sza-
bolcs ötletgazda a Króniká-
nak úgy fogalmazott, termé-
szetesen örülnek az elisme-
résnek, ugyanakkor hasznos-
nak és tanulságosnak érezték 
a lakiteleki díjátadót, amelyen 
a zsűri elemezte az alkotáso-
kat. „A díj segít a rajzfilmjeink 
népszerűsítésében, épp most 
indulunk Los Angelesbe, ahol a 
magyar filmek fesztiválján és a 
Magyar Házban is bemutatjuk 
a rajzfilmeket. A lakiteleki díj 
nemcsak segítséget, referenci-
át, de biztatást is jelent a mun-
kánkhoz, visszajelzés arra vo-
natkozóan, hogy nem hiába dol-
gozunk” – mondta Fazakas Sza-
bolcs. Kitért arra is, hogy a Le-
gendárium csapata Los Ange-
lesben részt vesz egy nagysza-
bású, az animációs filmek alko-
tói számára szervezett rendez-
vényen, a CTN Animation Ex-
pón, ahol kimondottan szakma-
beliekkel fognak találkozni.

KISS JUDIT

Udvarhelyi és sepsiszentgyörgyi rendező aktuális erdélyi problémákra rá-

világító dokumentumfilmjei, a Székelyföldi Legendárium animációja, ko-

lozsvári rendezők filmjei is nyertek a Lakiteleki Filmszemlén a múlt héten. 

Három filmes az elismerésről és az alkotásokról beszélt a Krónikának.

Arany-verssel ünnepelték Nagyszalontán a magyar nyelv napját
Az egész Kárpát-medencében 
megünnepelték tegnap a ma-
gyar nyelv napját, Erdélyben és 
Magyarországon szavalóverse-
nyeket, díjkiosztókat tartottak. 
A nagyszalontai Arany János El-
méleti Líceum diákjai a Csonka 
torony mellett található Arany-
palota galériájában, debreceni 
diákok pedig a Református Kol-
légium oratóriumában szavalták 
egyszerre, közösen Arany János 
A legszebb virág című versét. A 
szalontai gyerekek virtuálisan 
bekapcsolódtak az Országház-
ban tartott magyarnyelv-napi 
rendezvénybe is. A magyar Or-
szággyűlés 2011-ben nyilvání-
totta november 13-át a magyar 
nyelv napjává annak emlékére, 
hogy 1844-ben V. Ferdinánd ma-
gyar király ezen a napon szen-
tesítette a magyar nyelvet hi-
vatalossá – államnyelvvé – te-
vő törvényt. A kétszáz éve szü-
letett Arany János szülőváros-
ában a költő nevét viselő gim-
názium diákjai közül negyve-
nen szavalták el A legszebb vi-
rág című költeményt – mondta 
el a Krónikának Doszlop And-

rea, a tanintézet magyartaná-
ra. Kifejtette, nyolcadikos és ti-
zenegyedikes diákok mondták 
el a verset az Arany-palota ga-
lériájában. Az óvodások is sza-
valtak az eseményen, 50 nagy-
szalontai kisgyerek ünnepelte 

ugyanott a magyar nyelv napját. 
„Az Arany János Elméleti Líce-
um kerítését végig Arany-idéze-
tekkel plakátoltuk ki, amelyeket 
a gyerekek választottak, többek 
közt az Epilógus, az Erdély, A 
fülemile, a Toldi estéje című köl-

teményekből. Mind-mind üze-
netértékű részletekről van szó, 
a 21. század emberéhez szól-
nak így a diákok Arany szava-
ival” – mondta el Doszlop And-
rea. Kifejtette, a nagy közös sza-
valást Erős Zsuzsa magyarta-

nárnő irányította, a gyerekek pe-
dig lelkesen vettek részt, hiszen 
tudatában vannak annak, hogy 
a városukban kétszáz éve szü-
letett költőóriás szavai ma is ak-
tuálisak, ugyanakkor azt is tud-
ják, hogy szalontai fiatalokként 
küldetésük, hogy tovább örökít-
sék Arany életművének szere-
tetét. Doszlop Andrea azt is el-
mondta, az Arany-emlékév je-
gyében számos tevékenységbe 
kapcsolódtak be a gyerekek, töb-
bek közt megjelenítették színpa-
don a Tengeri hántás-című bal-
ladát, megszervezték az immár 
hagyományos irodalmi vetélke-
dőt az 5–8., illetve a 9–12. osztá-
lyosok számára. A magyar nyelv 
napjának megünneplése az Or-
szágházban is zajlott, a tervek 
szerint Mátrai Márta, az Or-
szággyűlés háznagya mondott 
köszöntőt. A magyar nyelv kö-
zös ünneplésében óvodáskorú 
gyermekek Tamkó Sirató Károly, 
Kiss Dénes, Bella István, Fecske 
Csaba és Darázs Endre verseivel 
vettek részt.

K. J.
A nagyszalontai óvodások is bekapcsolódtak tegnap a magyar nyelv napjának megünneplésébe 

Díjazott alkotók. Szabó Attila, Vargyasi Levente rendező és Fazakas Szabolcs, a Legendárium ötletgazdája




