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AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.
Gyors és pontos elkészítési határidő!

Ajándék szúnyogháló, párkány!
Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 

a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 
a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

Megelevenedik a passió 
a csíksomlyói Nyeregben

Jövő hét elejétől Csíkszeredában 
is próbálnak a fellépők, előbb a 
helyi táncosok, majd szerdától 

a produkció teljes, több mint száz 
fős stábja, hogy augusztus 18-án, 
szombat este nyolc órakor kezdőd-
hessen a csíksomlyói Nyeregben a 
budapesti Nemzeti Színház Csík-
somlyói Passió című előadása. A 
szervezők és alkotók most hazahoz-
zák a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes közreműködésével összeállított, 
Budapesten már tavaly tavasz óta 
játszott darabot. „Míg Csíksomlyón 
épül a tér, Budapesten zajlanak a 
próbák” − közölte az előkészüle-
tek kapcsán érdeklődésünkre Vid-
nyánszky Attila, a Nemzeti Színház 
főigazgatója, a produkció rendező-
je. Elmondta, Budapestről kedden 
érkeznek és szerdán kezdik a pró-
bákat Csíkszeredában a színészek, 
táncosok és a műszaki stáb.

Költői, prózai és zenei 
egyszerre

A rendező reméli, felemelő élményt 
tudnak majd nyújtani, hiszen a da-
rab az egyik legfontosabb keresztény 
történet megható, mély újragondolá-
sa, újraélése. Vidnyánszky hang-
súlyozta, szeretné, ha a színpadon 
játszók és a nézőtéren lévők közös 
élményévé válna az előadás. „Ez 
színházban is egy monumentális 
alkotás, a Nyeregben pedig ennek a 
sokszorosát szeretnénk létrehozni” 
– emelte ki Vidnyánszky. A Nemzeti 

Színház korábbi közleménye alapján 
az intézmény főigazgatója számára 
nem volt kérdés, hogy miért van ma 
létjogosultsága egy passiótörténet-
nek. „Kezdettől fogva világos volt 
előttem, hogy az előadás igazán csak 
a csíksomlyói Nyeregben teljesedhet 
ki. Azt érzem és remélem, hogy öt év 
munkájának eredményeként ott fog 
valóságossá válni, a maga teljessé-
gében megnyilvánulni a Nemzeti 
Színház a nemzet színházaként” 
− fejtette ki. Az előadók a költői és 
prózai szövegek, a színészi játék és a 
tánc művészetét ötvözve keltik majd 

életre a darabot: a Nemzeti Színház 
színészeinek játékát a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes táncosainak és 
zenészeinek közreműködése egészí-
ti ki Zsuráfszky Zoltán koreográfus 
irányításával. A Csíksomlyón szín-
padra állított produkcióba száz helyi 
táncos is beépül. Molnár Szabolcs, a 
helyi szervezők egyike elmondta, a 
Hargita és a Háromszék táncegyütte-
sektől profi  táncosok vállaltak részt 
az előadásban, továbbá sok fi atal a 
térségbeli hagyományőrző tánccso-
portoktól, így például a Borsika, a 
Mereklye vagy az Ördögborda cso-

portoktól. Eddig videofelvételekről 
tanulhatták a koreográfi át a helyiek, 
augusztus 14-én pedig Csíkszeredá-
ban, az Erős Zsolt Arénában kezdőd-
nek el a próbák, amelyekbe augusz-
tus 15-től a teljes magyarországi stáb 
is bekapcsolódik.

Böjte atya gyermekei is 
fellépnek

Vidnyánszky Attila ismertette, az 
előadásban a Böjte Csaba ferences 
szerzetes által vezetett alapítvány 
gyermekkórusa is részt fog venni. A 
főigazgató ugyanakkor helyi erőként 
említette a térséghez több szálon kö-
tődő Molnár Levente operaénekest 
is, aki nemcsak a darab előkészítésé-
ben vesz részt, de szerepet is vállalt 
benne. A Nyeregben már július vé-
gén elkezdődtek a munkálatok, ka-
meraállványok épültek és készítik a 
két színpadot – mondta el Ábrahám 
Előd, a produkciót helyben irányító 
csapat tagja. Vidnyányszky Attila 
kifejtette, hatalmas játéktér lesz a 
helyszínen, a színpadokat jobbról 
és balról is két hatalmas kivetítő 
vászon egészíti ki. Az előadás ingye-
nes, ugyanakkor élőben közvetíti a 
Duna World tévécsatorna. 

• Zajlanak a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös 
produkciójának, a Csíksomlyói passiónak az előkészületei. Augusztus 18-án mutatják 
be a darabot, amelyet ingyenesen lehet majd megtekinteni. A rendező a szenvedés-
történet megható, újragondolt változatát ígéri. 
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Augusztus 18-án a 
csíksomlyói Nyeregben 
adja elő a Jézus 
szenvedéstörténetéről 
Budapesten tavaly 
bemutatott előadását a 
Nemzeti Színház.

Hatalmas játéktér lesz a 
helyszínen, a színpadokat két 
kivetítő vászon egészíti ki
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