
mus és vendéglátás. A szervezett ese-
mény segített megerősíteni a fi atalok 
kapcsolatát a természettel, a hallgatók 
megismerhették a környezet védelmé-
nek szükségességét, egészségügyi té-
maköröket jártak körül orvos- illetve ké-
miatudományi szempontból, a sikeres 
rendezvényszervezés kulisszatitkairól 
hallhattak. Emellett cél volt egy olyan 
fi atalokból álló csoport létrehozása, 
amelynek tagjai képesek lesznek tudo-
mányos programokat megszervezni, il-
letve mentorálási feladatokat ellátni. 

A bemutatott előadások után a részt-
vevők lehetőséget kaptak a tudományos 
vita gyakorlására, ugyanakkor lehetősé-
gük nyílt csapatmunkára, kommuniká-
ciós és interakciós helyzetek kezelésére, 

amelyek hasznosak lehetnek számukra 
egész életük során. A fi atalok némelyike 
sajátos, környékre vonatkozó kutatási 
eredményt is bemutatott. Így, például 
Nagy Katalin a hepatitis vírusos meg-
betegedésekről tartott előadást, Csala 
Krisztián és Nagy Beáta a gyümölcs-
párlatok vizsgálatainak eredményeiről 
beszélt, Bege Brigitta és Csala Helga a 
fi lmnézési szokásokat kutatta, György 
Botond pedig az általa szervezett orszá-

gos szintű rendezvények műhelytitkait 
osztotta meg. 

A táborszervezők vallják: olyan vi-
lágot élünk, amelyben egyre fontosabb 
kihívás a diákok és a fi atalok tudomá-
nyos munka iránti igényének növelése, 
adott tudományokhoz kötődő képessé-
gek és készségek kialakítása, valamint 
lényeges a tudományos kutatómunka 
eredményeinek ismertetése szimpóziu-
mokon való folyamatos részvétel során.
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Képesek va-
gyunk a környe-
zetünket okolni, 
a befolyásoló 
tényezőket tenni 
felelőssé azért, 
amilyen helyzet-
be kerültünk, és 
nem önmagunk-
ba nézni.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A darab rendezője, Albu Ist-
ván kifejtette: „Az érzés, 
hogy elhagyja azt a helyet, 

azt a környezetet, amiben van, szin-
te minden emberben benne van, és 
néha előjön. Ilyenkor késztetést érez 
arra, hogy változtasson, találja meg 
a helyét máshol. Képesek vagyunk a 
környezetünket okolni, a befolyáso-
ló tényezőket tenni felelőssé azért, 
amilyen helyzetbe kerültünk, és nem 
önmagunkba nézni. Keressük a kül-
ső a megoldást, és a drasztikusabb 
változtatást választjuk, akár azt, 
hogy hagyjuk el a várost. Szakítás – 
a Három nővérben is ez foglalkoztat.”

Boldogságra vágyva 

Anton Pavlovics Csehov művei kor-
talanok. Olyan titkokat mesélnek a 
lélekről, melyek örök érvényű kérdé-
seket vetnek fel, és örökös kihívást 
jelentenek rendezőnek, színésznek és 
nézőknek egyaránt. Mert mindannyi-
an ugyanarra vágyunk: a boldogság-
ra. Banális és mégis megfejthetetlen 
a kérdés, hogy mit jelent boldognak 
lenni. Hogyan találhatjuk meg ezt az 
érzést? Mit kell tennünk azért, hogy 
ne múljon el? Mennyi vágy, bátor-

K I S S  A R N O L D

A z áprilisban útjára indított projekt 
résztvevői egy előadással vagy egy 

irányított tematikus foglalkozással ké-
szültek, így 13 tudományos tevékenység 
színesítette a tábori hangulatot. A fi a-
talok, többek között, olyan tudomány-
területeken mutattak be előadásokat, 
mint: kémia és természetvédelem, köz-
gazdaságtan, társadalomtudományok 
és kommunikáció, pszichológia, turiz-

ság, akarat, kitartás és tudatosság 
 szükséges?

Irina, Olga és Mása nővérek. Fivé-
rükkel, Andrejjel látszólag békésen 
élnek egy olyan csendes vidéki környe-
zetben, amelyben szinte látni, ahogy a 

tea gőzölgése is lelassul. Másként telik 
itt az idő, mint Moszkvában – ahova 
mind visszavágynak. Ahogy múlnak a 
lelassult percek, végtelen terek nyílnak 
a nagy álmoknak, terveknek, önmeg-
valósításnak, karriernek és a lehetsé-

ges, vagy a lehetetlen szerelmeknek. 
Majd hirtelen valami megfoghatatlan 
akadályba ütközik minden. Pedig a 
csomagok útra készen, akár a három 
nővér is. 

Hogyan és meddig lehet létezni ott, 
ahol minden apró történést beleng az 
apa és egy olyan moszkvai gyerekkor 
emléke, ami az évek teltével már-már 
halványodni kezdett? A boldogság le-
hetőségei kifakulni látszanak, vastag 
porként telepszenek rá minden Moszk-
vába előkészített csomagra, álomra. 
Szinte észrevétlenül válik minden tragi-
kussá, ami azelőtt csak szomorú, vagy 
nyomasztó volt. Pedig ez egy békés, 
csendes, vidéki környezet. Ahol akár 
boldogság is foganhatna – ajánlja az 
előadást a Figura.

Négy helyszínen, élő állatokkal 

A négy helyszínen játszódó stúdióelőa-
dást 12 éven felülieknek ajánlják. Fel-
hívják a nézők fi gyelmét arra is, hogy 
az előadásban élő állatok, ló és galamb 
is szerepel. A produkció díszletét és jel-
mezeit Márton Erika tervezte, az előa-
dás zeneszerzője Bocsárdi Magor, kép-
zőművészként közreműködik Ferenczi 
Zoltán.

A Három nővér szereposztása

Prozorov, Andrej Szergejevics – Bo-
csárdi Magor; Natalja Ivanovna – Boros 
Mária / Szilágyi Míra; Olga – Bartha 
Boróka; Mása – Vajda Gyöngyvér; Iri-
na – Máthé Annamária; Kuligin, Fjodor 
Iljics – Moșu Norbert László; Versinyin, 
Alekszandr Ignatyjevics – Faragó Zénó; 
Tuzenbach, Nyikolaj Lvovics – Fodor 
Alain Leonard; Szoljonij, Vaszilij Va-
szilijevics – Kolozsi Borsos Gábor; Cse-
butikin – Nagy Csongor Zsolt; Anfi sza 
– Tamás Boglár.

Három nővér négy helyszínen
Bemutatóval nyitja az idei évadot a Figura Stúdió Színház
• A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház szeptember 6-án, csütörtök 
este 7 órától Albu István rendezésében 
mutatja be Csehov Három nővér című 
klasszikusát. A bemutatót követően az 
előadás szeptember 8-án, szombat este 
7 órától is látható lesz.

A Három nővér bemutatójára 
csütörtökön kerül sor 

▸  F O T Ó :  E L E K E S  K Á R O L Y

Tudományok Tábora hetedjére
• Az Alfalvi Fiatalokért Egyesület szervezésé-
ben múlt héten zajlott a Tudományos világnézet 
erősítése alfalvi kötődésű fiataloknál elneve-
zésű projekt keretében a Tudományok Tábora. 
Húsz fiatal egyetemista vagy frissen végzett 
kapott meghívást a hetedik alkalommal szerve-
zett táborba, amely képzést és tartalmas kikap-
csolódást nyújtott számukra. 

Köszönetnyilvánítás
A Tudományok Táborának megvalósulását, a Tudományos 
világnézet erősítése alfalvi kötődésű fiataloknál elnevezé-
sű projektet a Bethlen Gábor Alap támogatta.




