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A magyar oktatás és közneve-
lés kategóriában a Napsugár 
és Szivárvány gyereklapokat 
kiadó kolozsvári Napsugár 
Alapítványt, magyar népmű-
vészet és közművelődés kate-
góriában a szamosújvári Téka 
Alapítványt is jelölték Prima 
Primissima díjra.

 » K. J. 

N yilvánosságra hozták az idei 
Prima Primissima díjak tíz 
kategóriájának három-há-

rom jelöltjét, köztük a kolozsvári 
Napsugár Alapítványt és a sza-
mosújvári Téka Alapítványt. A 17 
éves elismerés jelöltjeinek listáján 
idén is a magyar tudomány, művé-
szet, kultúra és sport példaértékű 
teljesítményt nyújtó képviselői 
szerepelnek. A közönség ismét 
lehetőséget kap a szavazásra, a 
Prima- és a Junior Prima-jelöltek-
re is lehet majd voksolni – közölte 
a díjat fi nanszírozó OTP Bank az 
MTI-vel kedden. A díj struktúrája 
idén sem változott: továbbra is tíz 
kategóriában hirdetnek „kiváló-
ságokat”. Minden kategóriában 
három jelölt (Prima) közül kerül ki 
a Prima Primissima díj nyertese. 
A Junior Prima díjak a fi ataloknak 
jelentenek biztatást és anyagi se-
gítséget, míg a megyei Prima díjak 
a helyi kiválóságokat ismerik el. 
A Primák 5 millió, a Primissimák 
15 millió forintot vehetnek át a díj 

KÉT ERDÉLYI KULTURÁLIS SZERVEZETET IS FELTERJESZTETTEK PRIMA PRIMISSIMA DÍJRA

Elismerést kaphat a Napsugár, illetve a Téka Alapítvány

Táncosok a népművészet, néphagyomány megőrzését szolgáló szamosújvári Téka Alapítványnál 

 » A 17 éves el-
ismerés jelöltjei-
nek listáján idén 
is a magyar tudo-
mány, művészet, 
kultúra és sport 
példaértékű 
teljesítményt 
nyújtó képviselői 
szerepelnek. 

mellé, a Junior Prima díj 2 millió, a 
megyei Prima díj pedig 1 millió fo-
rint jutalommal jár. Idén már har-
madik alkalommal a határon túl élő 
magyar magánszemélyek és alko-
tóközösségek is jelölhetők az elis-
merésre. A közönségdíjas személye 
idén is SMS-szavazással dől el. Sza-
vazni november eleje és december 
eleje között lehet. A közönségdíjas 
15 millió forinttal lesz gazdagabb. 
A szavazás részletei a www.prima-
primissima.hu weboldalon lesznek 
elérhetőek. A magyar irodalom ka-
tegóriában Alexa Károly irodalom-
történész, Ferdinandy György és 
Sárközi Mátyás író; a magyar szín-
ház- és fi lmművészet kategóriában 

Ascher Tamás rendező, Szarvas 
József és Tóth Ildikó színész kapott 
jelölést. A képzőművészet kategóri-
ában Bak Imre festőművész, Lovas 
Ilona képzőművész és Waliczky Ta-
más animációs és újmédia-művész; 
a magyar tudomány kategóriában 
Ádám Veronika biokémikus, Fülöp 
Ferenc vegyész és Szász Domokos 
matematikus közül választják ki a 
Prima Primissimát. A magyar ok-
tatás és köznevelés kategóriában a 
Napsugár és Szivárvány gyerekla-
pokat kiadó kolozsvári Napsugár 
Alapítvány, Neuwirth Anna Mária 
néptáncpedagógus és a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat (TIT) verse-
nyez, míg a magyar építészet és épí-

tőművészet kategóriában Bachman 
Gábor építész, Ferkai András építé-
szettörténész és Zsuff a Zsolt építész 
kapott jelölést. A magyar sajtó ka-
tegóriában Exterde Tibor szerkesz-
tő-műsorvezetőt, Keresztes Ilona 
rádiós szerkesztőt és a Millásreggeli 
című reggeli gazdasági rádióműsort 
jelölték a díjra. A magyar sport ka-
tegóriában Göröcs János labdarúgó, 
Kamuti Jenő vívó és sportvezető, 
valamint Kotsis Attiláné Kincsesy 
Gabriella röplabdaedző szerepel a 
jelöltek között. A magyar népművé-
szet és közművelődés kategóriában 
Balogh Kálmán cimbalomművész, 
a nádudvari Fazekas-dinasztia, 
amelynek tagjai a fekete kerámia 
mesterei, valamint a szamosújvári 
Téka Alapítvány; a magyar zene-
művészet kategóriában Dés Lász-
ló, Dubrovay László zeneszerző és 
Gulyás Dénes operaénekes, a Pécsi 
Nemzeti Színház zeneigazgatója kö-
zül választják ki a Prima Primissima 
idei díjazottját. Az idei díjazottakkal 
együtt 510-re fog nőni az elismerés-
ben részesülő kiválóságok száma, 
akiknek alkotómunkáját, tehetsé-
gük fejlesztését eddig összesen 4,4 
milliárd forinttal támogatta a Pri-
ma Primissima Alapítvány. „A Pri-
ma Primissima díjazottjainak egyre 
bővülő névsora bizonyítja, hogy a 
magyar gondolkodók, alkotók, spor-
tolók értékteremtése rendkívüli, hoz-
zájárulnak a magyar és azon keresz-
tül az egyetemes kultúra építéséhez, 
hazánk hírnevének öregbítéséhez” – 
idézi a közlemény Csányi Sándort, az 
alapítvány kuratóriumának elnökét.
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 » KRÓNIKA

Négy nap alatt az elmúlt időszak 
négy fontos előadását tűzi műso-

rára a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata. A november 
5. és 8. között tartott miniévad előa-
dásaira a társulat számos színházi 
kritikust és fesztiválválogatót hív meg, 
hogy néhány nap leforgása alatt lát-
hassák az elmúlt időszak szakmai 
szempontból legfontosabb előadásait. 

A produkciókat a szatmári közönség 
bérletes vagy választott bérletes előa-
dásként láthatja a miniévad kereté-
ben. Székely Csaba Semmit se bánok 
című drámáját ősbemutatóként vitte 
színre a társulat, az előadás pedig az-
óta számos helyszínen és számos ren-
dezvény programjában volt látható. 
Néhány nappal ezelőtt Bukarestben 
is látható volt az előadás a legran-
gosabb romániai színházi fesztivál, 
az Országos Színházi Fesztivál (FNT) 

programjában. Az előadás rendezője 
Lendvai Zoltán. Bocsárdi László ren-
dezésében mutatta be a 2018/2019-es 
színházi évadban a társulat a Scapin 
című előadást. A neves színházi mes-
ter már több alkalommal rendezett 
Moliére-t, de mint mondta, sokáig 
úgy érezte, a Scapinre még várnia 
kellett. A tavasz ébredését is láthatja 
a miniévad közönsége. Valódi szín-
házi csemegének számít ez a fi zikai 
színházi előadás, mely elsősorban a 
fi atal közönséget célozza meg olyan 
máig érvényes üzenetekkel, amelyek 
jelentős részét a kép és a mozgás nyel-
vén közvetíti, megőrizve a darab szö-
vegének vezérfonalát. Az előadás ren-
dezője Györfi  Csaba. Magyar nyelvű 
ősbemutatóként vitte színre a Harag 
György Társulat Szőcs Géza Raszpu-
tyin című fi kciós történelmi drámáját 
az évad első bemutatójaként. Ren-
dezője Sardar Tagirovsky. A nagy ívű 
előadást nagy sikerrel játszották eddig 
minden alkalommal az Északi Szín-
ház színpadán. Szőcs Géza drámája 
egy történelmi látlelet a kollektív eu-
rópai és globális lelkiismeretünkről. 
Ez a dráma a történelmi valóságot 
helyezi fókuszba Raszputyin fi ktív 
szűrőjén keresztül. Ez a fi kció a szen-
vedélyes túlélés utolsó mentsvára az 
emberiség apokaliptikus erdejében. 
Mert gyermeki módon vágyódik a vi-
lág békéjére. 

Miniévadot tart a szatmári Harag György Társulat

 » A társulat 
számos színházi 
kritikust és fesz-
tiválválogatót 
hív meg, hogy 
láthassák az 
elmúlt időszak 
szakmai szem-
pontból legfonto-
sabb előadásait.

A tavasz ébredése című előadást is láthatja a közönség a szatmári miniévad keretében 

Műtermüket féltik 
a képzőművészek

Egy évre csökkentenék Marosvá-
sárhelyen a művészek jelenlegi, 

ötéves időszakra szóló, műtermekre 
vonatkozó bérleti szerződéseit. Az 
alkotók ezt nehezményezik, mond-
ván, az egy év túl rövid, bizonytalan-
ságban éreznék magukat. A helyiség 
nagyságának a függvényében fi zetik a 
bért a képzőművészek a műtermeikért 
– mondta Makkai István szobrász, 
hozzátéve, hogy az összeg nem nagy, 
viszont hozzájön az évi ingatlanadó, 
ami 400–500 lej műtermenként. 
A művészekkel a polgármesteri 
hivatalhoz tartozó lakásgazdálkodási 
vállalat ötévente köt szerződést. Ezen 
most változtatni szeretne, az önkor-
mányzat október 31-ei ülésének na-
pirendi pontjai között szerepel, hogy 
ezentúl egyéves szerződést kötnek 
mindenkivel. Ez a képzőművészeknek 
nem felel meg, hiszen bizonytalanság-
ban éreznék magukat, attól tarta-
nának, hogy egyik évről a másikra 
műterem nélkül maradnának. Mana 
Bucur, a Romániai Hivatásos Kép-
zőművészek Szövetsége Maros megyei 
fi ókszervezetének elnöke elmondta, 
szeretnék, ha az önkormányzati 
képviselők megértenék, fontosak az 
ötéves szerződések a megfelelő alko-
tói körülményekhez. „Egy év nagyon 
rövid idő, bizonytalan a jövő, nehéz 
így tervezni bármit is” – mondta Mana 
Bucur. (Antal Erika)




