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Kedvcsinálónak  is kiváló
Dokumentumfilm a társasjátékokról, az alkotók elégedettek a fogadtatással
• Jocumentar a címe 
annak a dokumen-
tumfilmnek, amelyet 
Rab Zoltán, a Szé-
kelyhon munkatársa 
készített a társasjáté-
kokról. A film az alko-
tó szerint egyedülálló 
Romániában, még 
talán világviszonylat-
ban is.

A N T A L  E R I K A

Mire jók a társasjátékok, mi-
ért jó, ha a gyerekek nem 
a számítógépen játszanak 

egymagukban, hanem egy asztal 
köré telepedve a szüleikkel „tár-
sasoznak”, személyesen vesznek 
részt a játékban, hogyan élik meg 

azok a felnőttek a játékot, 
akik képesek órákon át 
lelkesen játszani, mit je-
lent számukra ez a fajta 
kikapcsolódás, feltöltődés 
– egyebek közt ezekre a 
kérdésekre is választ ad a 

dokumentumfi lm, amelynek 
országos bemutatóját Marosvásár-
helyen tartották a Művész mozi-
ban. Az érdeklődés akkora volt a 
dokumentumfi lm iránt, hogy a kö-
zönség két teremben foglalt helyet, 
majd részt vett az alkotókkal egy 

beszélgetésen is, ahol a fi lmről, a 
munkafolyamatról, a koncepciójá-
ról, annak céljairól is szó esett.

Betekintés a társasjátékok 
világába

Rab Zoltán, a Székelyhon fotóri-
portere második dokumentumfi lm-

jének ötlete márciusban született, 
amikor Nagy Gábor, az egyik ma-
rosvásárhelyi társasjáték-forgalma-
zó szakbolt tulajdonosa megkereste 
kollégánkat, készítsen egy olyan fi l-
met, ami több, mint reklám, amiben 
megszólalnak a játékosok mellett az 
úgynevezett konkurencia képvise-
lői is, ahol a társasjátékok világába 

nyújtanak betekintést, valamint 
hasznos információkkal látják el a 
szülőket a közös játék nyújtotta él-
ményt illetően.

A munkát májusban kezdték 
el Farczádi Alival, a forgatókönyv 

írójával, akivel összeírtak egy lis-
tát azokról a személyekről, akik 
évről évre hozzátettek valamit a 
társasjátékok megismertetéséhez 
és népszerűsítéséhez, továbbá 
társasjáték-forgalmazókat, játé-
kosokat, szülőket. Hat nap alatt 
összesen 19 személlyel készítettek 
interjút az ország más-más részein. 
Azt a részt, amit nem tudtak lefi l-
mezni, animációval oldották meg, 
amit felkérésére Eperjesi Noémi 
képzőművész, rajztanár vállalt. A 
narrátor szerepében Rudy Moca ci-
gány származású színész-rendező 
hallható, látható, az Ila családnál 
pedig a nagy közös társasjátéko-
zási jeleneteket forgatta a stáb – 
avatott be a munkafolyamatba Rab 
Zoltán.

Online is megtekinthető

Aki az országos premieren nem 
vehetett részt, megtekintheti az 
online bemutatót szeptember 19-
én 19 órától – hívta fel a fi gyelmet 
Rab Zoltán, hozzátéve, hogy büsz-
ke a fi lmjére, úgy érzi, jól sikerült, 
a fogadtatás is felülmúlta az elvá-
rásait. „Romániában, de talán vi-
lágviszonylatban is egyedi ez a do-
kumentumfi lm a társasjátékokról” 
– hangsúlyozta. Érdeklődésünkre, 
hogy szokott-e társasjátékozni, kol-
légánk azt válaszolta, hogy nem, 
de most kedvet kapott hozzá, már 
javasolni is tud játékokat. „A party- 
játékokat kedvelem, ahol nagyokat 
lehet nevetni, ahol a partnernek já-
tékosan keresztbe lehet tenni és jó a 
hangulat” – ecsetelte.

A dokumentumfilm alkotóival 
beszélgetett a közönség 
a bemutató után

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S I  E D E

P A T A K Y  I S T V Á N  

A brassóiak befogadók, túlnyo-
mó többségben támogatók 

voltak a reagálások – számolt be 
lapcsaládunknak Allen Coliban, 
Brassó polgármestere az augusztus 
20. alkalmából tett önkormányza-
ti gesztust illetően. Mint ismert, a 
magyar államalapítás és Szent Ist-
ván ünnepe tiszteletére a Brassó 
megyei megyeszékhely önkormány-
zata piros-fehér-zöld színekben vi-
lágította ki a Cenk-hegytömb olda-
lán látható óriásbetűket, amelyek 
a település román nevét jelenítik 

meg. A Krónika megkereste a kez-
deményezés kapcsán a Mentsétek 
meg Romániát (USR) színeit képvi-
selő polgármestert, aki elmondta: a 
brassóiak büszkék arra, hogy ezzel 
a gesztussal a toleranciát erősítik 
Erdélyben. Megkérdeztük Allen Co-
libantól, hogy ennek a gesztusnak 
a hatására számíthatunk-e olyan 
romániai településeken is hasonló 
lépésekre, ahol nagy létszámban, 
de kisebbségben élnek magyarok. 
„Nem tudom, de mindenképpen re-
mélem. Végső soron mindannyian 
nagyjából ugyanazt akarjuk: inf-
rastruktúrát, magasabb életszínvo-
nalat, jó egészségügyet, oktatást. A 
nacionalizmus, a sovinizmus olyan 

belső érzelmeket generál, amelyeket 
kihasználnak a politika gazembe-
rei” – fogalmazott a Krónikának a 
nagyváros vezetője. A több mint 250 
ezer lakosú Brassóban egyébként a 
2002-es népszámláláson 23 ezren, a 
2011-esen már csak 16,5 ezren vallot-
ták magukat magyarnak.

„A válasz a tolerancia 
és a nevelés”

Emlékeztettük a polgármestert arra, 
hogy az utóbbi időben magyarelle-
nes megnyilvánulásokat tapasztal-
hattunk a hazai stadionokban, és a 
Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) is nyíltan él soviniszta üzene-
tekkel. Az erre adandó megfelelő vá-
laszt fi rtató kérdésünkre Coliban azt 
mondta: a magyar zászló színeiben 
kivilágított brassói betűk jelentik a 

jó választ ezekre a jelenségekre. „A 
válasz a tolerancia és a nevelés. Az 
AUR-t a társadalom peremén lévő 
emberek alkotják, egykori pribékek, 
szélsőséges nacionalisták. Olyan 
emberek, akik a saját dicsőségükben 
érdekeltek, nem a polgárok ügyei-
ben” – hangsúlyozta a polgármester. 
A Brassó fejlesztésére, az ezzel kap-
csolatos stratégiára vonatkozó kér-
désünkre a városvezető elmondta: 
ebben az évben az alapjait helyezik 
el annak az építkezési folyamatnak, 

amelyet elterveztek. „Tudjuk, hogy 
nagyok az elvárások. Meg kívánjuk 
változtatni azt, ahogyan 
eddig mentek a dolgok 
Brassóban. Véget vetünk 
a »jó lesz ez így is« típusú 
mentalitásnak. Néhány hé-
ten belül elkészül az utób-
bi egy esztendő mérlege, 
bemutatjuk, honnan indul-
tunk, hol tartunk és hol leszünk az 
elkövetkező években” – nyilatkozta 
Allen Coliban.

Brassói válaszok az elburjánzó sovinizmusra
• A nacionalizmus, a sovinizmus olyan belső érzelme-
ket generál, amelyeket kihasználnak a politika gazem-
berei – fogalmazott a Krónikának nyilatkozva Allen 
Coliban, Brassó magyarbarát gesztusáról elhíresült pol-
gármestere. Az elöljáró szerint az AUR-t a társadalom 
peremén lévő emberek alkotják, „egykori pribékek”, 
szélsőséges nacionalisták, olyanok, akik csak a saját 
dicsőségükben érdekeltek.

Brassó önkormányzata piros-fehér-zöld 
színekben világította ki a Cenk-hegytömb 
oldalán látható óriásbetűket

▸  FORRÁS: BRASSÓ POLGÁRMESTERI  HIVATALA




