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Elkészült a Székelyföldi Legen-
dárium rajzfi lmsorozatának első 
évada, amelyből közel harminc 
legendát és mondát ismerhet-
nek meg a nézők a tizenhárom 
összefüggő rész során. A nagy-
közönség márciusban láthatja 
először az alkotást.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Ö sszesen tizenhárom, átlago-
san nyolcperces összefüggő 
részből áll a székelyföldi 

legendákat bemutató rajzfi lmsoro-
zat, amelyen jelenleg az utolsó si-
mításokat végzi a csapat – fejtette ki 
lapunknak Fazakas Szabolcs ötlet-
gazda, a sorozat képi forgatókönyv-
írója, operatőre, producere. Mint 
mondta, nem kevés munka áll a szé-
kelyudvarhelyi stúdió munkatársai 
mögött, hiszen a projekt még 2015-
ben kezdődött el, és 2018 közepéig 
csak tanulásról szólt. Utóbbihoz 
több ország neves szakembereitől 
is segítséget kaptak. „Első lépés-
ként legyártottunk egy részt, majd 
ezt folyamatosan frissítettük, újí-
tottuk a tanultak alapján, hiszen el 
kellett jutnunk egy bizonyos szintre 
ahhoz, hogy másfél évvel ezelőtt 
elkezdhessük a jelenlegi sorozat 
legyártását” – emlékezett vissza a 
kezdeményező.

A rajzfi lmek különlegessége, hogy 
noha 3D-ben készültek el, a legen-
dákat 2D-ben láthatják a nézők. Az 
évadban levő történeteket Csaba ki-
rályfi  lovának aranypatkója köti ösz-

sze, amelyet Zete és Rika már az első 
részben megtalálnak. Ennek segítsé-
gével látják ugyanis a legendákat. Az 
Ördög, valamint segítői, Csetlik és 
Botlik persze mindent megtesznek, 
hogy megszerezzék a patkót, hiszen 
azzal megsemmisíthetik a legendá-
kat. Ezt próbálja megakadályozni 
Zete, Rika, Nagyapó és Szőrmanó.

A sokszor komikus, akciódús és 
rengeteg korunkbeli utalást tartal-
mazó részek során közel harminc 
székelyföldi legendával és mondá-
val ismerkedhetnek meg a nézők – 
fogalmazott a producer. Hozzátette, 
van olyan rész, amelyben négy-öt 

monda is szerepel, hiszen a rajzfi lm-
piac megköveteli, hogy a lassú, von-
tatott animációs fi lmek helyett pör-
gősebb legyen  a cselekmény. Arra is 
kitért, hogy az évad első két részé-
vel már számtalan díjat bezsebeltek 
nemzetközi szinten.

„Mi nem DVD-s polcra gyártjuk 
ezeket a rajzfi lmeket, hanem azt 
szeretnénk, hogy a tévécsatornák 
műsorsávjában is helyük legyen 
a világ minden táján. Éppen ezért 
készítünk román és angol szinkront 
is” – osztotta meg terveiket Fazakas 
Szabolcs. Rámutatott, biztos benne, 
hogy más nemzetiségű gyerekek és 

A SZÉKELYUDVARHELYI, MAGYAR NYELVŰ RAJZFILMSOROZATHOZ ROMÁN ÉS ANGOL SZINKRONT IS KÉSZÍTENEK

Világszinten népszerűsítenék a legendákat

Több szálon futó mentőakció. A főszereplő Zete és Rika Csaba királyfi  lovának aranypatkója segítségével látják a legendákat
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felnőttek számára is élvezhetők a 
székelyföldi legendákat bemutató 
rajzfi lmek, hiszen közérthető cse-
lekményük, mondanivalójuk van.

A sorozat ősbemutatója március 
végén lesz Székelyudvarhelyen, a 
későbbiekben pedig igyekeznek 
minél több helyszínen levetíteni.

Fazakas Szabolcs elmondta, 
már elkezdték a sorozat követke-
ző évadának gyártását. Egyelőre 
csak annyit árult el erről, hogy 
nemcsak székelyföldi legendákat 
mutatnak majd be, hanem a Kár-
pát-medence más részeiről szár-
mazókat is.

 » A soro-
zat következő 
évadában nem 
csak székelyföl-
di legendákat 
mutatnak majd 
be, hanem a 
Kárpát-medence 
más részeiről 
származókat is.

 » KRÓNIKA

Családi csúcstalálkozó helyszíne 
lesz várhatóan ma a brit uralkodó 

kelet-angliai téli rezidenciája. II. Er-
zsébet királynő egybehangzó tegnapi 
brit sajtóértesülések szerint azért hívta 
Sandringham kastélyába a királyi csa-
lád legmagasabb rangú tagjait, hogy 
megvitassák Harry herceg és felesége, 
Meghan hercegné jövőbeni helyzetét a 
családon és a monarchián belül.

Harry, Sussex hercege – a 94. élet-
évében járó királynő unokája, Károly 
trónörökös és a néhai Diana hercegnő 
másodszülött fi a – feleségével közös 
Instagram-oldalán szerda este jelen-
tette be teljesen váratlanul, hogy visz-
szalép a brit királyi család magas ran-
gú tagjaként eddig ellátott szerepétől. 
A házaspár a közlemény szerint azon 
dolgozik, hogy pénzügyileg függet-
lenné váljon, és a jövőben idejük egy 
részét Észak-Amerikában töltik majd. 
Meghan hercegné másnap el is uta-
zott Kanadába tavaly májusban szü-
letett gyermekükkel, Archie-val, Harry 
azonban Nagy-Britanniában maradt, 
és részt vesz a mai találkozón, amelyet 
a vasárnapi brit sajtó máris „sandring-
hami csúcsként” emleget.

Az eseményen az udvar illetéke-
sei elsősorban arra hívják fel Harry 
fi gyelmét, hogy igen sokba kerülő 

„adócsapdában” találhatja magát, 
ha státusának rendezése nélkül, el-
hamarkodottan kilép a királyi család-
ból, és Kanadába költözik. A kanadai 
törvények alapján ugyanis azok, akik 
évente fél évet plusz egy napot Kana-
dában töltenek életvitelszerűen, kana-
dai adóalanyokká válnak.

Kérdés az is, hogy mi lesz Harry 
kiemelt biztonsági őrizetével. Harry 
herceg kétszer is szolgálatot teljesített 
Afganisztánban, legutóbb 2012-ben, 
amikor Apache támadó helikopterek-

kel vett részt közvetlen harci beveté-
seken. Jóllehet katonai pályafutását 
2015-ben befejezte, a brit hatóságok 
szerint, különösen az afganisztáni be-
vetések nyomán, továbbra is fennáll az 
a veszély, hogy terroristák célkeresztjé-
be kerülhet. Tisztázandó kérdés az is, 
hogy befolyásolja-e a trónöröklési sor-
rendet Harry és Meghan visszalépése a 
királyi család magas rangú tagjaként 
betöltött szereptől. Harry herceg jelen-
leg a hatodik, fi a a hetedik helyen áll a 
brit trónöröklési sorban.

Csúcstalálkozó a „Harry-válság” megoldásáért

 » Tisztázandó 
kérdés az is, hogy 
befolyásolja-e 
a trónöröklési 
sorrendet Harry és 
Meghan visszalé-
pése a királyi csa-
lád magas rangú 
tagjaként betöl-
tött szereptől. 

Szabadlábon a Brăila 
megyei asszisztens

M integy három év fogva tartás 
után szabadlábra helyezték azt 

a volt egészségügyi asszisztenst, aki 
betegeket erőszakolt meg a Brăila 
megyei sürgősségi kórházban, és 
ezért 2018-ban nyolc év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték. A kórház 
sebészeti részlegén asszisztensként 
dolgozó Viorel Mîlcut 2015 szeptem-
berében tartóztatták le, miután egy 
17 éves lány feljelentést tett elle-
ne, azzal vádolva, hogy elaltatta, 
majd megerőszakolta őt, amikor 
egy vakbélműtét miatt kórházban 
volt. A feljelentést követően a 2010 
óta a sebészeti osztályra beutalt 
többtucatnyi pácienst kihallgatott 
a rendőrség, és valamennyien meg-
erősítették az asszisztens deviáns 
magatartását.

A galaci ítélőtábla 2018 február-
jában jogerősen nyolc év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélte a férfi t. Az 
elítélt közben betöltötte 60. élet-
évét, és tavaly év végén kérelmezte 
feltételes szabadlábra helyezését, 
amelyet a brăilai bíróság december 
9-én jóváhagyott. Az ügyészség meg-
fellebbezte a döntést, a törvényszék 
azonban elutasította az óvást, helyt 
adva az első fokon hozott döntés-
nek. Így Viorel Mîlcut a kedvezőbb 
jog elve alapján kiengedték a bör-
tönből. (Hírösszefoglaló) Meghan hercegné és Harry herceg pénzügyileg függetlenné szeretne válni, és Észak-Amerikába utazni




