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Kizárólag erdélyi szereplők-
kel mutatják be az István, 
a király rockoperát a tervek 
szerint augusztus 20-án a 
sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Arénában.

 » BÍRÓ BLANKA

S zékelyföldön helyi művé-
szekkel állítják színpadra az 
István, a király rockoperát. 

Szörényi Levente és Bródy János 
legendás alkotását a tervek sze-
rint augusztus 20-án mutatják be a 
Sepsi Arénában. Az előadást négy 
alkalommal viszik színre, így dup-
la, esetenként tripla szereposztás-
sal készülnek. A nagyprodukció 
szerdai sajtóbemutatóján Dancs 
Árpád Zsolt producer elmondta, 
több mint egy éve zajlik a háttér-
munka, a zenekari felkészülés, 
szereplőválogatás, és jelenleg 
több helyszínen szimultán próbál-
nak. Az alaprockzenekar már egy 
éve próbál, a formációhoz csatla-
kozik egy 35 tagú szimfonikus ze-
nekar, egy 150 tagú kórus és egy 60 
tagú tánckar, továbbá számtalan 
statiszta.

A sepsiszentgyörgyi sajtóesemé-
nyen elhangzott, minden művész 
erdélyi vagy erdélyi származású, 
a produkció létrehozói egyrészt 
szeretnék előtérbe helyezni a helyi 
tehetségeket, másrészt reménysu-
garat kívánnak nyújtani számukra 
a járványhelyzetben.

 „Nagy fába vágtuk a fejszénket, 
de a jogtulajdonos, a szerzők se-
gítenek, tanácsokat adnak, napi 
szinten kommunikálunk velünk” 

– fogalmazott a producer. A sajtó-
bemutatón lejátszották Szörényi 
Levente és Bródy János videóüze-
netét. „Erdély megérdemel egy 
ilyen előadást” – mondta Bródy 
János, aki izgalommal várja a rock-
opera székelyföldi újjászületését. 
Szörényi Leventével közösen fel-
idézték a csíksomlyói produkci-
ót, ahol félmillió néző ünnepelt 
együtt, és mindketten abban re-
ménykednek, személyesen is részt 
vehetnek a sepsiszentgyörgyi be-
mutatón.

Orza Călin, a székelyföldi nagy-
produció rendező-koreográfusa 
is visszaemlékezett a csíksomlyói 
előadásra, ahol „nemcsak a hegy-
oldal volt tele, hanem a szívünk, 
lelkünk is”. Az eddigi próbafo-
lyamat során annyi jó értelemben 
vett őrültség, átéltség, tűz halmo-
zódott fel, ami augusztus 20-án 
egy nagyszerű ünnepben, együtt-
létben fog kicsúcsosodni. Werner 
Gábor karmester a rockzenekar 
teljesítményét értékelte, és hang-
súlyozta, a szimfonikus zenekar 
tagjai szakmájuk kiválóságai. 
Abban bízik, hogy annyira feltöl-
tődve, olyan lelki töltettel állnak 
majd színpadra, akárcsak a rock-
banda tagjai.

Erdélyben mindenki Koppány 
akart lenni, Magyarországon Ist-
ván – idézte fel az előadáshoz 
kapcsolódó emlékeit Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere. 
Hozzátette, ennek a rockoperának 
száz év múlva is lesz üzenete a 
Kárpát-medencében. Tamás Sán-
dor, a Kovászna Megyei Tanács 
elnöke korszakalkotó nagy lépés-
nek nevezte a produkció létrejöt-

tét, a rockoperából idézte, hogy 
„valakinek holnap le kell győzni 
a sötétséget (…), át kell írni a régi 
meséket”. Ménessy Kinga Kitty, a 
produkció sajtófelelőse bemutatta 
a rockzenekart és a szereplőgárda 
egy részét. A jelen levő szereplők 
részleteket énekeltek a rockoperá-
ból, a többi művész nevét a későb-
biekben hozzák nyilvánosságra.

A zenekar tagjai: Pál Zakariás 
zongora, orgona; Sztakics István 
Attila szintetizátorok; Makkai 

TÖBB HELYSZÍNEN SZIMULTÁN PRÓBÁLNAK AZ ISTVÁN, A KIRÁLY NAGYPRODUKCIÓ SEPSISZENTGYÖRGYI BEMUTATÓJÁRA

Nyáron „újjászületik” a legendás rockopera

Kálmán szólógitár; Lőrincz Imre 
ritmusgitár; Szabó Szabolcs rit-
musgitár; Kerezsi Csongor basz-
szusgitár; Pál Gábor dobok.

A sajtóeseményen bemutatott 
szereplők: István – Farkas Lo-
ránd; Réka – Zöldi Lara; Sarolt 
– Zsigmond Éva Beáta; Koppány 
– Baricz Gergő és Dombi Sándor; 
Laborc – Váta Loránd;  Torda: 
Szabó Hunor, Szabó Előd, Mihály 
Ernő;  Főurak – Oláh Badi Alpár, 
Kozma Attila, Lőfi Gellért.
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kelyföldi újjászü-
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 » KRÓNIKA

Szolgálati hanyagság miatt ügyész-
ségi feljelentést tesz a belügy-

minisztérium azzal kapcsolatban, 
ahogyan a rendőrség eljárt a kettős 
gyilkosságba torkollt ónfalvi (oneş-
ti-i) túszejtés ügyében – jelentette 
be szerdán este Lucian Bode belügy-
miniszter. A hétfőn történt súlyos 
incidensről készült gyorsjelentést 
ismertető tárcavezető leszögez-
te: számára nehezen elfogadható, 
hogy a belügyi tárca hatáskörébe 
tartozó egységek beavatkozása so-
rán nem sikerült megmenteni a ve-
szélybe került emberek életét.

Lucian Bode beszámolója alap-
ján a Bákó megyei rendőr-főkapi-
tányság munkatársainak sorozatos 
mulasztása tarkította a túszejtést. 
A rendőrség például késve érke-
zett ki a helyszínre, és alábecsülte 
az esemény jelentőségét, holott 
maga az agresszor jelentette az 
112-es hívószámon, hogy túszokat 
ejtett, akiknek a kivégzésétől sem 
riad vissza. Annak ellenére, hogy 
a támadó, Gheorghe Moroșanu 
korábban többször fenyegetőzött 
erőszakos cselekmények elköveté-
sével, a hatóságok nem foganato-

sítottak semmiféle intézkedéseket 
vele szemben. Bode kiemelte, az 
ónfalvi rendőrség parancsnoka és 
annak helyettese figyelmen kívül 
hagyta az elkövető múltbeli maga-
tartásával kapcsolatos információ-
kat, és nem dokumentálták megfe-
lelően a korábbi fenyegetőzéseket. 
A belügyminiszter felrótta azt is a 
megyei, valamint a városi rendőr-
ségnek, hogy egyszerűen figyelmen 
kívül hagyták a túszejtő múltját, 
akárcsak a panaszait.

A tárcavezető szerint ugyanakkor 
nem volt megfelelő kommunikáció 
azok között, akik a mintegy hatórás 
túszejtés idején a parancsokat ad-
ták, így nem volt összehangolt az 
akció, és senki nem vállalta a fe-
lelősséget a történtekért. Lucian 
Bode bejelentette: azonkívül, hogy 
a belügyminisztérium szolgálati ha-
nyagság miatt ügyészségi feljelen-
tést tesz, leváltotta a Bákó megyei 
rendőr-főkapitányság, valamint az 
ónfalvi városi kapitányság parancs-
nokát és annak helyettesét. 

Mint arról beszámoltunk, hétfőn 
este túszul ejtette, majd megölte az 
egykori lakása felújításán dolgozó 
két munkást egy férfi  a Bákó megyei 
városban.

Ónfalvi ügy: feljelenti a rendőröket a belügy
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El kell érni a harmadik hullám las-
sítását, mert megállítani sajnos 

már nem lehet – jelentette ki a Néző-
pontnak Vass Levente. Mint az egész-
ségügyi minisztérium államtitkára 
rámutatott, noha nagyüzemben zaj-
lik az oltás Romániában, március 
végéig legalább három-négy millió 
kellene hogy legyen az oltottak szá-
ma ahhoz, hogy a következő hullá-
mot elkerüljük. Szerinte a Székely-
földön más régiókhoz viszonyítva 
sokkal alacsonyabb az oltási kedv. 
„Ez nemcsak a magyar nyelven nem 
kommunikáló egészségügyi minisz-
tériumnak, a megyei egészségügyi 
igazgatóságoknak köszönhető, ha-

nem annak is, hogy szkeptikusak az 
emberek, nem voltak eléggé tájékoz-
tatva azzal kapcsolatosan, hogy az 
oltóanyag nem árt” – fogalmazott az 
RMDSZ-es politikus.

Vass Levente kérdésünkre a maszk-
viselésre is kitért. Mint mondta, masz-
kellenes volt, ám be kell látni, hogy az 
mégis csak segít. „A maszk számom-
ra a legnagyobb példája annak, hogy 
képesek vagyunk és akarunk a má-
sik emberre vigyázni” – fejtette ki 
ezzel kapcsolatosan. Az államtitkár 
szerint valamennyire visszatér majd 
az életünk a régi kerékvágásba, ám 
a maszk 2022 nyarán is rajtunk lesz. 
A Nézőpont következő adását pénte-
ken 12 órától láthatják a Székelyhon 
Tv YouTube-csatornáján.

Maszkban leszünk jövő nyáron is?

Előzetes. Részleteket énekeltek az István, a király rockoperából a sajtóeseményen résztvevő szereplők 
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 » INNEN-ONNAN

Online nyílt napot tart a Kolozsvári Református Kollégium
A virtuális térben szervezi meg nyílt napját szombaton a Kolozsvári 
Református Kollégium. A program 10 órától áhítattal kezdődik, majd 
Székely Árpád iskolaigazgató köszönti a 9. osztályba készülő diákokat a 
kollégium Facebook-oldalán. A program második részében beszélgetés-
re hívják a tanulókat, szülőket. Erre regisztrációs űrlap kitöltésével lehet 
jelentkezni péntekig, a videótalálkozó linkjét e-mailben küldik. 11 órától 
játékos vetélkedőkön és kísérleteken vehetnek részt a diákok, majd a 
felmerülő kérdésekre válaszolnak a szaktanárok és az iskola vezetői.




