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A Kincsem című magyar filmet a Vándormozi 

jóvoltából több erdélyi településen is bemu-

tatják – a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig 

–, ahol igényt tartanak rá. A forgalmazóval, a 

Vándormozi kitalálójával, Venczel Endrével 

a marosvásárhelyi filmvetítést követően 

beszélgettünk.

– A Kincsem című magyar 
film március 15-ei magyar-
országi bemutatóját követően 
nem sokkal Erdélyben is sze-
rettük volna bemutatni, ám en-
nek bizonyos technikai akadá-
lyai voltak, ezért nyárra csú-
szott az időpont. Ekkor úgy 
gondoltuk, legyen egy szimbo-
likus dátum, és október 6-ára 
esett a választásunk, ha már 
Kincsem, ha már az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc utáni történetről van szó. 
Egy kicsivel hamarabb is be 
tudtuk volna mutatni, de szán-
dékosan halasztottuk erre a 
kiválasztott dátumra, és ezért 
kértük fel a Batthyány-csalá-
dot, Batthyány Lajos minisz-
terelnök családját, hogy legyen 
a film erdélyi bemutatójának 
és forgalmazójának védnöke.

– Vándormozi technikát 
használnak. Ez pontosan 
mit jelent?

– Ez egy tavaly télen indí-
tott kezdeményezés. Nagyon 
sok helyen, ahol magyar kö-
zösségek élnek, nincs lehető-
ségük az embereknek moziba 
járni, arra, hogy közösségben 
éljék át a moziélményt. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy ház-
hoz visszük a moziélményt. 

Mindenhol, a legkisebb falu-
ban is van ugyanis egy kul-
túrház, ahol a szépen elkészí-
tett, értékes alkotásokat le le-
het vetíteni, ahová elmenné-
nek az emberek, és megnéz-
nék azokat. Erre van a vándor-
technikánk, vetítővászon és 
hangosítás, projektor, és min-
den, ami szükséges. Befogadó 
partnerek kellenek, olyan ön-
kormányzatok, kultúrházak, 
amelyek hajlandók helyet ad-
ni a kezdeményezésünknek. A 
Kincsem olyan alkotás, amely 
az óriási érdeklődésre való te-
kintettel is magára hívja a fi-
gyelmet, és egy szerencsés 
kezdő film, amellyel elindí-
tottuk a vándormozit. Nem ti-
tok egyébként, hogy ezt egész 
Kárpát-medence-szerte kezd-
jük szervezni, tehát Délvidé-
ken, Kárpátalján is még idén 
karácsony előtt bemutatjuk a 
Kincsemet, majd más filme-
ket is. Igyekszünk összeál-
lítani egy olyan repertoárt, 
amelyben  a gyermekfilmektől 
a nyugdíjas korosztályig min-
denki megtalálja a kedvére va-
ló alkotásokat.

– A Kincsemmel indítot-
tak. Milyen volt a fogadta-
tás eddig?

– Pontos számot nem tudok 
mondani, Erdélyben 10-15 he-
lyen vetítettük, de folyamatos 

a szervezés, még idén 20-25 
helyre szeretnénk elvinni. Ja-
nuárban folytatjuk Maros, Har-

gita és Kovászna megyékben, 
vagyis a Székelyföldön első-
sorban, de például bemutattuk 
már Nagybányán, a Partium 
legészakibb csücskében is, 
hamarosan következik Zilah, 
Nagyvárad.

– Marosvásárhelyre mi-
ért csak most hozták el?

– Marosvásárhelyen eddig 
késleltettük a film bemutatóját, 
úgy állapodtunk meg ugyan-
is az Alter-Native Nemzetkö-
zi Rövidfilmfesztivál szerve-
zőivel, hogy legyen a Kincsem 
a szemle záróvetítése, mintegy 
esemény a film bemutatója.

– Ha van befogadó közeg, 
mibe kerül annak, hogy 
meghívja önöket egy-egy 
alkotás levetítésére?

– Ez egy vállalkozás tulaj-
donképpen, ami úgy néz ki, 
hogy ők biztosítanak termet, 
amelyért, ha fizetni kell, mi 
fizetünk, és valamilyen for-
mában megosztjuk a bevételt, 
amit a film generál. Azt gondo-
lom, hogy ez mindenütt fellen-
díti a helyi életet, pezsgést hoz. 
Legyen az Farkaslaka, vagy 
Csíkszereda, vagy ahogy ma 
este itt, Marosvásárhelyen ta-
pasztaltuk, mindenhol - a kicsi 
falutól a nagyvárosig - óriási az 
érdeklődés a film iránt.

– Ön mindenhová elkísé-
ri a filmet?

– Nem, egy kis csapattal dol-
gozunk, a kollégák értik a dol-
gukat, viszik a felszerelést. Én 
a rendezővel érkeztem Maros-
vásárhelyre. Jó volt látni, hogy 
megtöltöttük a Kultúrpalota 
nagytermét, még a kisterem-
ben is ültek. Vasárnap megis-
mételtük a vetítést, akkora volt 
az érdeklődés.

ANTAL ERIKA

Venczel Endre: olyan önkormányzatok, kultúrházak kellenek, amelyek helyet adnak a kezdeményezésnek

Közösségi élményt kínál a Vándormozi

Venczel Endre, a Kincsem forgalmazója

Indul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteme
Mintegy 21,5 milliárd forin-

tos forrásból elindul a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztés 
második üteme, amelynek ke-
retében 77 új óvoda, bölcső-
de épül és 250 intézmény újul 
meg 2019 végéig - jelentette be 
Grezsa István kormánybiz-
tos a keddi budapesti sajtótá-
jékoztatón. Grezsa István ki-
emelte: összesen 38,5 milliár-
dos programról van szó, ez a 
jelenleg futó legnagyobb költ-
ségvetési külhoni program. 
Jelenleg a határon túli magyar 
óvodások száma 48 ezer kö-
rül van, a cél, hogy ez legalább 
60 ezerre duzzadjon, azaz a 
vegyes házasságból szárma-
zó gyerekek is nagyobb esély-
lyel kerüljenek magyar intéz-
ményekbe - közölte, hozzáté-
ve: 1675 intézménybe járnak 
gyerekek. 

A kormánybiztos elmond-
ta, központi továbbképzések 
is indulnak, köztük a legma-
gasabb színvonalú óvodape-
dagógiai, módszertani kép-
zések, s a Hagyományok Há-
za programjai is eljutnak min-
den nemzetrészhez. Az új fej-
lesztéseknek köszönhetően 
az óvodai és bölcsődei férőhe-
lyek száma több mint tízezer-
rel nő a Kárpát-medencében. 

A második programrész ke-
retében befejezik még azt a 19 
óvodát is, amelynek a fejlesz-
tése még az első ütemben in-
dult el. A magyar nyelvű ro-
ma kisebbség óvodahálóza-
tának fejlesztésére továbbra 

is nagy figyelmet fordítanak, 
a második ütemben három új 
roma óvoda épülhet és további 
hármat felújítanak. A program 
egyházi forrásigénye 13,5 mil-
liárd, a világi része 7,84 milli-
árd forint. A lebonyolításra, a 

központi programelemre 206 
millió, illetve 273 millió forint 
áll rendelkezésre. A fejlesztés 
során Erdélyben 54, a Felvidé-
ken 11, Kárpátalján 10, a Vaj-
daságban és Ausztriában 1-1 
új óvoda, illetve bölcsőde lé-

tesülhet. Emellett Erdélyben 
50, a Felvidéken 95, Kárpátal-
ján 59, a Vajdaságban 6, Mura-
vidéken 1, Horvátországban 6 
intézmény újulhat meg - olvas-
ható az MTI-hez eljuttatott ösz-
szegzésben.

Potápi Árpád János nemzet-
politikai államtitkár hangsú-
lyozta: az intézményrendszert 
kell megerősíteni, amely az 
oktatási intézmények mellett a 
politikai intézményrendszert 
is magában foglalja. Utób-
bi sokszor bizonyított már, s 
megmutatta, hogyha nem len-
ne, akkor a magyarság sokkal 
nehezebb körülmények között 
élne - hangsúlyozta. Felidéz-
te: 2010-ben, a kormányváltás 
után a nemzetpolitika gyöke-
res változáson ment át, az el-
ső ciklusban a keretrendszert 
dolgozták ki.

Székely István, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség 
ügyvezető alelnöke kiemelte: 
az asszimilációt a nyelvváltás 
előzi meg, s ezt követi az iden-
titásváltás. Probléma náluk, 
hogy az óvodába járás nem kö-
telező, így a gyerekek 40 szá-
zalékát tudják csak befogadni, 
még rosszabb a helyzet a böl-
csődéknél, ahol nincs állami 
támogatás.  

A határon túli magyar óvodások száma 48 ezer körül van

FOTÓ: HAÁZ VINCE




