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A tervek szerint az értéktár többkötetes kiadvány lenne, az első kötet már idén megjelenik

Hunyad megye kulturális öröksége
A Hunyad megyei magyar értéktár elkészítésére vál-

lalkozik az RMDSZ Hunyad megyei szervezete, vala-

mint a kulturális örökség európai éve rendezvényso-

rozathoz is csatlakozik.

2018 a kulturális örökség eu-
rópai éve, Hunyad megye pe-
dig gazdag  kulturális örök-

séggel rendelkezik, ezért is fontos 
csatlakozni az európai tematikus 
eseményekhez, illetve elkészíte-
ni a Hunyad megyei magyar érték-

tárat – fogalmazott Winkler Gyu-
la, az RMDSZ európai parlamen-
ti képviselője. Hozzátette, a szövet-
ség mindig fontosnak tartotta a kul-
turális örökség védelmét, az évek 
folyamán mozgalommá növekedett 
Örökségünk őrei program is ezt a 

célt szolgálja. Kifejtette, ennek a 
kezdeményezésnek Hunyad megye 
a bölcsője, és ma már erdélyi szin-
tű, középiskolásoknak szóló vetél-
kedősorozatról, fiatalokat és álta-
luk egész közösségeket megmozga-
tó programról van szó. A parlamen-
ti képviselő arról is beszámolt, hogy 
a Hunyad megyei magyar értéktá-
rat szakemberek segítségével ké-
szítik el, a tervek szerint többköte-
tes kiadvány lenne, az első kötet pe-
dig már ebben az évben megjelenik.

„Hunyad megye rendkívül gaz-
dag kulturális örökséggel rendelke-

zik, olyan megyében élünk, amely 
kiemelt hely a magyar és a román 
kultúrában, történelemben, folklór-
ban egyaránt, a teljesség igénye nél-
kül említem meg Déva várát, illet-
ve Vajdahunyad várát, amely épí-
tett örökségünk gyöngyszeme, de 
sorolhatnám további értékeinket, 
amelyek az egész megyét gazdagít-
ják” – részletezte az EP-képviselő. 
Szerinte regionális és országos vi-
szonylatban is jó lehetőség, hogy 
2018 a kulturális örökség európai 
éve. „Mind az országnak, mind Er-
délynek nagyobb európai jelenlét-
re van szüksége, jobban meg kell is-
mertetnünk magunkat Európában, 
nagyobb önbizalommal kellene kép-
viselnünk értékeinket, hogy Euró-
pa is értékeljen minket, bízzon ben-
nünk. Úgy is mondhatnánk, ima-
ge-váltásra van szükség, ilyen érte-
lemben ez a kulturális diplomácia 
éve is, hiszen nemcsak a nagykövet-
ségek tudják az országot képviselni, 
hanem a sportolóink, művészeink, 
alkotóink aktívan hozzájárulhatnak 
szülőföldünk népszerűsítéséhez” – 
magyarázta Winkler Gyula.

Az RMDSZ kezdeményezésére 
már 2015. november 19-én, tizenegy 
civil szervezet összefogásával meg-
alakult Kolozsváron az Erdélyi Ér-
téktár Bizottság (EMÉB), amelynek 
feladata az erdélyi magyar értékek 
beazonosítása, valamint ezek fel-
terjesztése az Erdélyi Magyar Ér-
téktárba és a magyarországi érté-
kek közé. A meghatározott értékka-
tegóriák területei az épített környe-
zet, kulturális örökség, agrár- és 
élelmiszer-gazdaság, egészséges 
életmód, ipari és műszaki megol-
dások, sport, természeti környezet, 
turizmus és vendéglátás, az EMÉB 
tagjai pedig olyan civil szervezetek 
képviselői, akik Erdély-szerte az 
említett szakterületen fejtik ki te-
vékenységüket.

KróniKa

Legyőzték a „cenzúrát” a több erdé-
lyi magyar színészt is foglalkozta-
tó Kojot című film készítői, az alko-
tást forgalmazó Megafilm Kft. ugyan-
is ingyen odaadja a magyarországi 
moziknak a forgalmazási jogot. „Ez-
úton értesítjük, hogy a Megafilm Kft. 
a Kojot című filmet a mai napon vala-
mennyi magyar mozi részére felaján-
lotta 0 forintos kölcsöndíj ellenében” 
– idézte a film forgalmazójának hét-
fői közleményét a HVG.hu. A cég azt 
követően döntött így, hogy nézői nyo-
másra a hétvégén kénytelen volt hon-
lapján és a YouTube videómegosztón 
is közzétenni az alkotást, amelyet 
néhány nap alatt több mint százez-
ren tekintettek meg. A Megafilm köz-
leményében arra is kitért, hogy öröm-
mel fogadták a nagy érdeklődést.

Az első filmes Kostyál Márk ren-
dező Kojot című filmje iránt azért 
fokozódott az érdeklődés, mert a 
nagyjátékfilm producere, Kálomista 
Gábor visszavonta azt a most zajló 
Magyar Filmhétről. Holott a film na-
gyon jó szakmai értékelést kapott, 
február elején a magyar filmkriti-
kusok a rendezőnek ítélték a legjobb 
első filmesnek járó díjat, míg a sep-
siszentgyörgyi Mátray László szín-
művészt a legjobb epizódszereplő-
nek választották. A producer azzal 
indokolta a nagy felháborodást ki-

váltó döntést, hogy az alkotócsoport-
ból más is nevezte az alkotást a fil-
mes szemlére.

A kis, 330 millió forintos költség-
vetésű Kojotot egyébként a kriti-
kusok az elmúlt húsz év egyik leg-
őszintébb és legkeményebb magyar 
filmjének tartják. Főszereplője egy 
falun földet öröklő fiatal városi értel-
miségi, aki felveszi a harcot a helyi 
kiskirályokkal.

A filmet az erdélyi nézők is láthat-
ták tavaly októberben a Filmtettfeszt 
17. kiadása keretében, amikor több 
városban is levetítették. A kolozsvári 
vetítést követő beszélgetésen Kostyál 
Márk elmondta, nem köldöknézős fil-
met szeretett volna csinálni. „Abban 
hiszek, hogy pofán kell verni a nézőt, 
és ezen az úton szeretnék haladni a 
jövőben is” – osztotta meg ars poeti-
cáját az első nagyjátékfilmes rende-
ző a közönséggel. A pályáját esküvői 
fotózással kezdő, majd reklámfil-
mesként folytató Kostyál Márk kifej-
tette: a film saját tapasztalatra épül, 
ugyanis a főhőshöz hasonlóan épít-
kezni akart, és a hatóságok ellen-
állásába ütközött. A Kojot olyan mo-
zi, amely tele van ezzel az elfojtott 
indulattal, mutatott rá. A Kojot ér-
dekessége egyébként, hogy szerep-
lőgárdája az egész Kárpát-meden-
cét lefedi, a főbb szerepekben fel-

tűnő erdélyi – Salat Lehel kolozsvá-
ri, Mátray László és Orbán Levente 
sepsiszentgyörgyi – színészek mel-
lett felvidéki, délvidéki és kárpátaljai 
művészek is szerepelnek. A magyar 
mozi egyébként mind témájában, 
mind műfajában hasonlít Bogdan 
Mirică román rendező Kutyák (Câini) 
című filmjéhez, amely a Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) fő-
díját is elnyerte, Cannes-ban pedig 
a kritikusok díjával tüntették ki. A 
két mozi párhuzamosan készült, és 
Kostyál Márk szerint a hasonlóság az 
azonos régiónak és hasonló néplélek-
nek tulajdonítható.

P. M.

Legyőzték a „cenzúrát” a Kojot című film készítői

Oktató foglalkozás  
a Szigligetiben
Pedagógusoknak szóló színhá-
zi nevelési ismertető programot 
és kerekasztal-beszélgetést szer-
vez a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház február 20-án 17 órától a Szig-
ligeti Stúdióban. A szervezők sze-
retnék széles körben népszerűsí-
teni a színház által 2015-ben kez-
deményezett Súgólyuk – értem, 
amit látok elnevezésű oktató fog-
lalkozást. A tevékenységek során 
a résztvevők Bordás Andrea drá-
mapedagógus, illetve Eszteró Ida 
pszichológus vezetésével játékos 
formában ismerkedhetnek meg 
az adott színházi produkció köz-
ponti témájával, és drámapedagó-
giai módszerekkel kutatják az al-
kotások – és általuk a kortárs je-
lenségek – értelmezési lehetősé-
geit. A Súgólyuk-tevékenységek a 
Szigligeti Színház repertoárjának 
évad elején kijelölt produkcióihoz 
kapcsolódnak, így a 2017/2018-as 
évadban a szervezők A kaukázusi 
krétakör, illetve a Senki madara cí-
mű előadásokhoz ajánlanak ingye-
nes foglalkozásokat. Jelentkezni 
február 16-ig lehet a pr@szigligeti.
ro e-mail-címen.

A népmese hatása  
a februári Mozaikon
A népmese hatása a gyermekek 
szocializációs folyamatára címmel 
kerül sor pénteken 18 órától a ko-
lozsvári Puck Bábszínházban szer-
vezendő, felnőtteknek szóló pre-
venciós rendezvényre, a Mozaik-
ra. A programsorozat célja a szü-
lők, a pedagógusok és a jövendő-
beli szülők megszólítása számos 
szakterületen tevékenykedő szak-
emberek részvételével. A mosta-
ni meghívott Vitos Aliz szocioló-
gus, aki a lengyelországi Gdansk-
ban szellemi fogyatékosoknak 
szervezett művészet- és foglal-
koztatási terápiát, rehabilitációt, 
workshopokat. A rendezvény ide-
jén gyerekfelügyeletet biztosít a 
Puck Bábszínház. A gyerekfelügye-
let igénylői jelezzék Sipos Kriszti-
na közönségszervezőnek a gyere-
kek számát és korát a következő 
telefonszámon: 0731-837693. Az 
eseményre a belépés ingyenes.

Cimbora-kihívás 
a fiatal olvasóknak
A Cimbora – Kíváncsi diákok lap-
ja pályázatot írt ki 12–15 év kö-
zötti fiataloknak, hogy változa-
tos tartalmú és hangulatú regé-
nyekről írjanak legkevesebb 1700, 
legtöbb 3000 leütés terjedel-
mű könyvajánlót. A szervezők fi-
atal olvasók számára szeretné-
nek felületet biztosítani vélemé-
nyük megosztására. A pályázat 
kiírását a Cimbora – Kíváncsi diá-
kok lapja együttműködésben va-
lósítja meg a Láthatatlan Kollé-
gium kortárs ifjúsági irodalom 
műhelyével (a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán), a választható 
könyveket pedig a Móra könyv-
kiadó biztosítja, hogy azok tisz-
teletdíjként eljussanak a legjobb 
recenziók szerzőihez. Választha-
tó művek: Dóka Péter: A kék ha-
jú lány, G. Szabó Judit: A macs-
kát visszafelé simogatják, Héléne 
Montardre: A lónak nincs árnyéka, 
Nógrádi Gábor: A bátyám zseni és 
A gonosz hét napja, Schmuck Ot-
tó: A kelyhesek titkos temploma, 
Szabó Magda: Abigél és Álarcos-
bál. Következő beküldési határ-
idő: március 5. (minden hónap el-
ső hétfője), a jakab.hanga@gmail.
com címre.Mátray László szentgyörgyi színész (jobbra) a Kojot egyik jelenetében

Hunyad megye „gyöngyszeme”. A kulturális örökség európai évében Vajdahunyad várát is szeretnék népszerűsíteni

Fotó: winKlergyula.ro




