
14 HÍVOGATÓVásárhelyi Hírlap  2018. január 12–14., péntek–vasárnap

Semmi különleges nem tör-
ténik az életében, reggel 
elmegy otthonról a mun-

kahelyére, estére hazaér, ezt 
teszi évek óta. Eléggé unalmas 
is az élete így a biztosítási ügy-
nöknek, ám egy nap fordulat 
áll be a szürke hétköznapokba, 
amikor egy titokzatos idegen le-
szólítja a vonaton, és arra kéri, 
találjon meg egy utast, még mie-
lőtt beérnek a végállomásra. Az 
ügynök csodálkozik a felkéré-

sen, nem igazán érti, miért ép-
pen őt szemelte ki az idegen, de 
aztán látja, hogy az komolyan 
gondolta, hát hozzálát a prob-
léma megoldásához. Miköz-
ben versenyt fut az idővel, hogy 
megoldja a rejtélyt, egy végze-
tes terv körvonalai rajzolódnak 
ki, ami veszélyezteti nemcsak 
saját, de utastársai életét is. Az 
angol–amerikai akció-thriller, 
a vonatos hajszafilm Jaume 
Collet-Serra és Liam Neeson 

negyedik közös filmje. Koráb-
ban Az ismeretlen férfi, a Non-
stop és az Éjszakai hajsza című 
filmekben dolgoztak együtt – 
e címeket olvasva is garantált 
az izgalom. Bár a filmkritiku-
sok és azon nézők véleménye, 
akik látták már a filmet, elég-
gé megoszlik. Egyesek sze-
rint ugyanis a film éppen, hogy 
nézhető, és a kaotikus második 
felének köszönhetően határo-
zottan a legrosszabb az összes 
Liam Neeson/Jaume Collet-
Serra produkció közül. Mások 
szerint nézhető film, sőt szó-
rakoztató és izgalmakkal te-
le, bár a moziteremből kilépve 
azonnal meg is feledkezünk 
róla. Míg megint más kritika 
azt írja, hogy végig képes szó-
rakoztató maradni, feszült és 
idegtépő pillanatokban lesz ré-

sze a nézőnek. Tény, hogy a fő-
szereplő, aki 50 éves kora után 
vált akciófilmek sztárjává, és 
nemrég bevallotta, hogy túl 
öreg már akcióhősök eljátszá-
sára, képes a néző kíváncsisá-
gát fenntartani. 

A 2018-as amerikai akciófilm 
péntektől látható a Művész mo-
ziban.

FORRÁS: CINEMAGIA.RO

Január 13-án, szombat dél-
után 5 órakor a marosvásárhelyi 
várban, a Régészeti és Törté-
neti Múzeum konferenciater-
mében vetítéssel, helyszíni, II. 
világháborús hadtörténeti ki-
állítással, slam poetry verses 
felolvasó műsorral  és zenei elő-
adással egybekötött történelmi 
megemlékezésre várják a tör-
ténelem iránti érdeklődőket. A 
magyar történelem egyik leg-
tragikusabb eseményének szá-
mító Don-kanyar offenzíva 75. 
évfordulóján a Marosvásárhelyi 
23. Határvadász Hagyományőr-
ző Csoport és az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Maros 
megyei szervezete által összeál-
lított program egy zenés-verses 
előadással kezdődik Szilágyi 
Mihály zenetanár vezetésé-
vel, azt követően köszöntő be-
széd hangzik el Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak képviselője részéről. Ünne-
pi beszédet mond Ábrám Zoltán, 
EMKE-alelnök, majd verses ösz-
szeállítás hangzik el a Slam 
Poetry Marosvásárhely csoport 

ifjai részéről. Berekméri Róbert 
történész-levéltáros vetítettké-
pes előadást tart, ahol korabe-
li dokumentumokat is bemutat, 
ismerteti azok jelentését. Az 
Élet a Don-kanyarnál, a II. világ-
háborús hadtörténeti kiállítás 
anyagát Benkő József történész-
doktorandusz ismerteti. 

A műsort követően, este fél 
8-tól a római katolikus temető-

ben, a Don-kanyari áldozatok 
emlékművénél gyertyát gyújta-
nak és koszorúkat helyeznek el 
az emlékezők.

Ugyancsak a Don-kanyari 
események megemlékezéséhez 
kapcsolódik a január 19-ei, pén-
teki előadás-sorozat is. A Refor-
mátus Kollégiumban az Infotárs 
Egyesület (Budapest) elnöke és 
munkatársa tart előadást a had-

színtér digitalizációjáról és a 
virtuális hadászatról. Damsa 
Andrei (Nagybánya): Virtuális 
hadászat – hadviselés és straté-
gia a videójátékokban, Bozsoki 
Dániel (Budapest): A hadszíntér 
digitalizációja címmel értekezik. 

Az EMKE szervezésében 
2003-ban emlékeztek első al-
kalommal a Don-kanyari áldo-
zatokra, akkor sikerült még hét 
túlélőt is felkutatni, akik kö-
zül ma már senki nincs életben. 
Ugyanakkor kezdeményezték a 
római katolikus temetőben az 
emlékműállítást is. Bocskai Vin-
ce alkotásánál minden évben 
koszorúzással, az egykori tra-
gikus események ismertetésével 
emlékeztek a múltra. Több alka-
lommal emléktúrát is szervez-
tek a Nyárádmentén, amelynek 
célja a doni események megér-
tése, átélése volt. Tavaly első al-
kalommal, a nagy hidegre való 
tekintettel tartották zárt helyi-
ségben a megemlékezést, ame-
lyet idén is hasonló körülmények 
között szerveznek.

ANTAL ERIKA

Egy titokzatos esetet kell megoldania az ügynöknek

Nincs kiszállás

Nemcsak a saját, de mások életét is meg kell mentenie

Egy életunt biztosítási ügynök egyhangú, min-

dennapi ingázása hirtelen izgalmas fordulatot 

vesz, amikor egy titokzatos idegen leszólítja a 

vonaton, és arra kéri, találjon meg egy utast, 

még mielőtt beérnek a végállomásra. 

Alkotók

Rendező: Jaume Collet-Serra
Forgatókönyvíró: 
Byron Willinger
Zene: Roque Baños
Szereplők: Liam Neeson, 
Patrick Wilson, Sam Neill, Vera 
Farmiga, Elizabeth McGovern, 
Florence Pugh, Clara Lago

Nemzeti Színház

Január 12-én, péntek este 7 
órától a nagytermi stúdió-
térben Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler című drámája szere-
pel műsoron. Rendező: Ke-
resztes Attila. A 16 éven alu-
liaknak nem ajánlott előadás 
időtartama: 1 óra 50 perc 
(szünet nélkül).

Január 14-én, vasárnap 
délután 5 órakor a nagyte-
remben Sütő András: Egy 
lócsiszár virágvasárnapja 
című drámát tűzte műsorá-
ra a társulat Sebestyén Aba 
rendezésében. A 14 éven fe-
lülieknek szánt előadás idő-
tartama 2 óra 25 perc (egy 
szünettel). A Kántorné-bérlet 
érvényes.

Január 15-én, hétfő este fél 
8-kor a kisteremben F. M. 
Dosztojevszkij–R. Crane: 
Karamazovok című dráma 
szerepel műsoron Albu István 
rendezésében. A 14 éven alu-
liaknak nem ajánlott előadás 
időtartama: 1 óra 50 perc 
(Szünet nélkül).

Január 16-án, kedd este fél 
8-tól a kiseremben Timur 
Vermes: Nézd, ki van itt! cí-
mű szatíra látható. Rendező: 
Theodor Cristian Popescu.  
Az előadás időtartama 2 óra 
(szünet nélkül).

Január 18-án, csütörtök dél-
előtt 11 órától, valamint este 
fél 8-tól a kisteremben Martin 
McDonagh: A Kripli című fe-
kete komédia tekinthető meg 
Rareș Budileanu rendezésé-
ben.  Az előadás időtartama: 
2 óra 40 perc (1 szünettel).

Ariel Színház

Január 15-én és 16-án, hétfő 
és kedd délelőtt fél 10-től és 
11 órától A téli tücsök meséi 
című mesedarabra várják a 4 
éven felülieket. Csukás István 
meséje alapján a darabot írta 
és rendezte Barabás Olga. 

Spectrum Színház

Január 13-án, szombat 
délután 5 órakor Vers és 
meditáció címmel Puskás 
Attila előadóestjére várják 
az érdeklődőket. A belépés 
díjtalan, az ülőhelyek száma 
korlátozott. 

Filharmónia

Január 12-én, pénteken este 
7 órától a Kultúrpalota nagy-
termében a Marosvásárhelyi 
Állami Filharmónia rendkívüli 
újévi hangversenyét a nagy 
érdeklődésre való tekintet-
tel megismétlik. Vezényel Jin 
Wang kínai karmester. Műso-
ron Johann Strauss népszerű 
művei. 

Január 18-án, csütörtök 
este 7 órától a Kultúrpalota 
nagytermében a rendkívüli 
Szilveszter-utó hangversenyt 
Shinya Ozaki japán karmes-
ter vezényli. Közreműkö-
dik Daniela Păcurar szop-
rán, valamint a filharmónia 
vegyeskara. A 12. számú bér-
let érvényes. A hangversenyt 
a nagy érdeklődésre való 
tekintettel másnap, péntek 
este ugyanabban az órában 
megismétlik.  

ARCHÍV FELVÉTEL: ANTAL ERIKA

Ábrám Zoltán a doni emlékműnél

Rendezvények a doni áldozatok emlékére




