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SZABÓ ISTVÁN RENDEZŐ IS JELEN VOLT A KOLOZSVÁRI NEMZETKÖZI SZEMLÉN

TIFF: fi lmre vitt érzelmek, 
számadás a magyar napon

Arcokat szeretne hosszan megfi gyelni, mutatni, azt láttatni, ahogy az érzel-
mek megszületnek és megváltoznak – osztotta meg ars poeticáját kolozsvári 
közönségével Szabó István. A 83 éves Oscar-díjas rendező a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) magyar díszmeghívottja, új alkotásán, a 
Zárójelentésen kívül a TIFF magyar napján nyolc magyar fi lmet mutattak 
be. Szabó István – aki a vasárnapig tartó fesztivál zárógáláján életműdíjat 
vehet át – úgy fogalmazott, a fi lm létjogosultságát az adja, hogy közelről 
meg tudja mutatni egy érzelem megjelenését egy élő emberi arcon. „Ezt 
nem lehet megírni, lefesteni, színházban eljátszani, erre egyedül csak a fi lm 
képes” – hangsúlyozta az Oscar- és Kossuth-díjas rendező. 17.»

Több magyar fi lmet, Szabó István Oscar-díjas rendező Zárójelentés című új alkotását is vetítették a kolozsvári nemzetközi szemlén

Új esély az égési
sérülteknek
Égési sérülteket ellátó központ 
épülhet Marosvásárhelyen a sür-
gősségi megyei kórház keretében, 
a műszaki-gazdasági mutatókat 
szerda este kormányhatározattal 
hagyta jóvá a Cîțu-kabinet. Egyúttal 
átszervezést is terveznek a megyei 
kórházban a sürgősségi, az intenzív 
terápiás és a sebészeti osztályok 
jobb elhelyezése és összekapcsolá-
sa érdekében.  3.»

„Pótmotor” a helyi
beruházásokhoz
Hatékony eszköznek nevezték a 
Krónika által megkeresett pol-
gármesterek a Cîţu-kabinet által 
szerdán elfogadott rendelet, ami 
lehetővé teszi a helyi önkormányza-
tok számára, hogy kedvező kamat 
mellett kölcsönt vegyenek fel az 
államkincstártól. „Ezek a kölcsö-
nök nagy beruházásokra nem 
alkalmasak, inkább arra jók, hogy 
betömjék a lyukakat” – közölte az 
egyik elöljáró.  15.»

Ékesszólás, mozgás,
művészet egy helyen
Lovaglással, íjászattal és kézimun-
kázással csalogatja a fi atalokat 
– és nem csak – a szabad ég alá a 
kolozsvári Virtus Transsylvanica 
Társulat. Tagjai az ékesszólás, a 
mozgás, a zene és a bábművészet 
nyelvét használva fordulnak azok-
hoz, akik a természethez visszakap-
csolódva szeretnék megélni a játék 
és az együttlét tiszta örömét. Bán 
Attila fi lológust, előadót a Virtus 
Transsylvanica táborról, a társulat 
verbuválásáról, az általuk képviselt 
szellemiségről faggattuk.  16.»

Örmény értékek a
gyergyói Egyfeszten
Színes programokkal kezdődött 
csütörtökön az Egyfeszt összművé-
szeti fesztivál. Az eseménysorozat a 
Gyergyói-meden ce több helyszínén 
zajlik. A szervezők a kínálat össze-
állításakor arra törekedtek, hogy a 
programok helyszínéül szolgáló 
települések jellegzetességeire össz-
pontosítsanak .  20.»

 » A Zárójelen-
tést nézve azt 
érezzük, hogy a 
világ reményte-
len, az emberek 
gonoszak – a 
fi lm bővelkedik 
társadalomkri-
tikai és életrajzi 
elemekben.
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Életeket menthet az elővigyázatos
járművezetői magatartás 4.»

Politikai vita az újabb lazításokról,
büntetik az ügyeskedőket  5.»
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