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Erdélyi színészek, énekesek, ze-
nészek lépnek fel az augusztus 
20-ra tervezett István, a király 
című rockoperában, amelyet 
Sepsiszentgyörgyön visznek 
színre. A nagyprodukció újabb 
szereplői mutatkoztak be a sajtó 
képviselői előtt.

 » BÍRÓ BLANKA

A z István, a király székelyföldi 
nagyprodukció újabb szerep-
lőit mutatták be a napokban 

a szervezők a sajtó képviselőinek. 
A járványügyi korlátozások miatt 
kisebb csoportokban fogadták az 
újságírókat, a bemutatott szereplők 
élő zenekari kísérettel adták elő a 
dalokat. Szörényi Levente és Bródy 
János legendás, eredetileg 1983-ban 
bemutatott rockoperáját a tervek 
szerint augusztus 20-án a Sepsi Aré-
nában négy alkalommal játsszák 
székelyföldi fellépőkkel, így dupla, 
esetenként tripla szereposztással 
készülnek.

Az első sajtóbemutató egy hó-
nappal ezelőtt volt, azóta zajlanak 
az egyéni ének- és mozgáspróbák 
Cserkész Emese és Szilágyi Herbert 
Zsolt énekkorrepetitorok, illetve 
Bordás Attila és Tőkés Csaba Zsolt 
koreográfusok vezetésével. Minden 
szereplő otthon és egyénileg is pró-
bál, havonta tartanak színésztré-
ningeket, ahol Orza Călin rendező 
felügyelete mellett hangolják össze 
az addig próbált dalokat, jelenete-
ket. A sajtó képviselői előtt szerve-

zett újabb bemutatón a rockzenekar 
kíséretében felcsendültek az Üdvöz 
légyen Géza fi a, Unom a politikát, 
Nem vagyunk még hozzád méltók 
és a Te vagy a legszebb álmunk 
című dalok. Bemutatkozott Sarolt 
szerepében Szabó Enikő színmű-
vész, a Csíki Játékszín tagja; Vecel-
lin szerepében Gergely Elek énekes, 
a Kolozsvári Magyar Opera tagja, a 
Tokos zenekar harmonikása; Gizel-
la szerepében Kis-Lukács Bernadett 

énekes előadóművész, a Kolozsvári 
Magyar Opera tagja; Laborc szere-
pében Rétyi Zsombor, énekes, tán-
cos-komikus, a Kolozsvári Magyar 
Opera tagja; Réka szerepében Ritz-
iu Ilka Krisztina, színész, énekes, 
táncos, a Bekecs Néptáncszínház 
tagja. Koppány feleségeinek szere-
pében Páldeák Katinka könnyűze-
ne-énekes, a Back in Time zenekar 
tagja, Fazakas Nóra balett-tanár, a 
Vámszer Géza Művészeti Népiskola 
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Gőzerővel készül a székelyföldi István, a király

Koppány és feleségei. Baricz Gergő lép fel Koppány szerepében a székelyföldi István, a királyban 

Összesen hat teherautónyi szemetet szedtek össze önkéntesek a Maros hét kilométeres partszakaszá ról 
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tanára és Szélyes Boróka tanuló, a 
csíkszeredai Márton Áron Főgim-
názium végzős diákja, valamint 
Stekbauer-Hanzi Réka bábszí-
nész hallgató, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem végzőse mu-
tatkozott be. Regős szerepében 
két művészt hallgathattak a sajtó 
képviselői: Tokos Csongor Atti-
lát, a Tokos zenekar prímását, a 
Kallós Zoltán Népzenei Iskola he-
gedűtanárát, valamint Szép Gyu-
la Bálintot, a Kolozsvári Magyar 
Opera hegedűművészét, a Tokos 
zenekar alapító tagját. A feleségek 
dalának bemutatásában részt vett 
Koppány szerepében Baricz Gergő 
énekes is, akit már egy hónappal 
ezelőtt mutattak be a szervezők. 
Korábban már bemutatkozott Ist-
ván szerepében Farkas Lóránd, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színművésze, Laborc szerepében 
Váta Lóránd, szintén a kolozsvári 
teátrum művésze, Sarolt szerepé-
ben Zsigmond Éva Beáta, a Csíki 
Játékszín színésze, Réka szerepé-
ben Zöldi Lara énekes, aki már 
több tehetségkutatón feltűnt.

A rockoperát székelyföldi és er-
délyi művészekkel állítják színre, 
az alaprockzenekar már egy éve 
próbál. Hozzájuk csatlakozik egy 
35 tagú szimfonikus zenekar Wer-
ner Gábor karmester vezetésével, 
150 tagú kórus, 60 tagú tánckar, 
és több statiszta. Folyamatosan 
szimultán több helyszínen zaj-
lanak a próbák, hogy augusztus 
20-án a Sepsi Arénában minél 
tökéletesebb élményt nyújtson a 
legendás alkotás.

 » Szörényi 
Levente és Bródy 
János legendás, 
eredetileg 1983-
ban bemutatott 
rockoperáját a 
tervek szerint 
augusztus 20-án 
a Sepsi Arénában 
négy alkalommal 
játsszák székely-
földi fellépőkkel.

 » ANTAL ERIKA

Idén is kitakarították a Maros folyó-
nak a Marosszentkirály, Marosszen-

tanna, Marosvásárhely és Maros-
szentgyörgy közötti partszakaszát. A 
vásárhelyi rádió kezdeményezésére 
szervezett eseményen 700 önkéntes 
hat teherautónyi szemetet gyűjtött 
össze szombaton. A Maros megyei 
önkormányzat, a négy település ön-
kormányzata, számos intézmény, 
civil szervezet, magánszemély vett 
részt a környezet megtisztítását cél-
zó akcióban. Ahogy Szász Attila, 
a rádió magyar szerkesztőségének 
főszerkesztője, ötletgazda és főszer-
vező érdeklődésünkre elmondta, 
összegyűjtötték azt a szemetet, amit 
általában a hétvégi piknikezők, hor-
gászok hagynak maguk után. Ugyan-
akkor fahulladékot is gyűjtöttek: 
mindezt áradásakor hozta magával 
a folyó, de háztartási hulladékot és 
építkezési törmeléket is szedtek ösz-
sze. Ami az önkéntes kezdeményezés 
távolabbi eredményét illeti, Szász At-
tila kifejtette, amikor egymás után 
több évben is sikerült kitakarítani 
a partot, akkor látható volt, hogy a 
magánszemélyek, a piknikezők, hor-
gászok kevesebb szemetet hagytak 
maguk után. Az illegális szemétle-
rakókra jobban kellene fi gyelniük 

a hatóságoknak – hívta fel a fi gyel-
met. A résztvevők közül többen is 
elmondták, fontos, hogy tiszta le-
gyen a Maros partja, amely kitűnő 
szabadidős helyszín az év minden 
szakaszában. „Családdal jöttünk, a 
gyerekek is gyűjtötték, és örültek, 
hogy részt vehetnek egy ilyen fontos 

eseményen” – magyarázta a Székely-
honnak Ferencz István marosvásár-
helyi lakos. A folyó hét kilométeres 
partszakaszán hat munkaponton hat 
teherautónyi szemetet gyűjtöttek ösz-
sze a résztvevők. A szervezők és az 
önkéntesek is bíznak abban, hogy a 
tisztaság sokáig megmarad.

Több teherautónyi szemét gyűlt össze a Maros-parton

 » Amikor egy-
más után több 
évben sikerült 
kitakarítani a 
partot, akkor 
kevesebb szemét 
gyűlt össze.

Végső búcsú
Fülöp hercegtől

Végső búcsút vettek szombaton 
Fülöp edinburghi hercegtől. II. 

Erzsébet királynő férje életének szá-
zadik évében, múlt pénteken hunyt 
el a windsori kastélyban. A katonai 
tiszteletadással kísért búcsúszertar-
tás Windsorban, a brit királyi család 
legősibb rezidenciájának Szent 
György-kápolnájában volt. A her-
ceg búcsúztatási ceremóniájának 
előre kidolgozott részletes tervezete 
eredetileg 800 meghívott vendéggel 
számolt, a koronavírus-járvány meg-
fékezését célzó rendelkezéseknek 
megfelelően azonban a kápolnában 
tartott szertartáson harmincan 
voltak jelen, valamennyien a királyi 
család tagjai. Figyelembe vették 
Fülöp herceg személyes kívánságait 
is: egyértelművé tette, hogy nem 
szeretne nagyszabású szertartást. 
A koporsót Fülöp herceg és II. 
Erzsébet királynő négy gyermeke, 
Károly trónörökös, Anna hercegnő, 
András yorki herceg és Eduárd, Wes-
sex grófj a, az unokák közül Vilmos 
herceg – Károly és a néhai Diana 
hercegnő elsőszülött fi a, az Egyesült 
Királyság majdani uralkodója – és 
öccse, Harry herceg kísérte gyalo-
gosan a kápolnához. Az angol-brit 
monarchia évezredes történetében 
Fülöp volt a legidősebb uralkodói 
házastárs. (Hírösszefoglaló)




