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Ütős produkciót ígérnek
A legjelentősebbnek tartott német drámaíró művét mutatják be
• Nemzetközi csapat-
tal viszi színre Florin 
Vidamski rendező Fri-
edrich Schiller sodró 
lendületű fiatalkori 
színművét Székelyud-
varhelyen. Az idegen-
légiósokkal kiegészült 
helyi színészcsapat 
egy sajátos színészi 
nyelvezettel, megra-
gadó audiovizuális 
élménnyel gazdagítja 
a nézők színházi em-
léktárát.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Igazi nemzetközi produkcióra 
számíthat a közönség: Florin 
Vidamski rendező Németor-

szágban él, a díszlettervező Cseh-
országból, a koreográfus Dániá-

ból érkezett, a kosztümöket 
pedig egy neves romániai 
jelmeztervező készítette – 
sorolta Nagy Pál, a Tomcsa 
Sándor Színház igazgatója. 
Florin Vidamski rendező-

től megtudtuk, következetes 
munkával teli, nehéz perióduson 
vannak túl, amely technikai és 
színjátszási szempontból is kihí-

vás volt. Dunkler Réka dramaturg-
gal új, korhoz illő szerkezetet talál-
tak Friedrich Schiller szövegének, 
tette hozzá Vidamski, aki külön 
értékelte, hogy az általa behozott 
és a helyi munkatársak nagyon jól 
együtt tudtak dolgozni. „Ha az az 
erő, amit az együttműködés során 
tapasztaltunk, átjön az előadás-
ból is, akkor elértük a célunkat” 
– mondta Florin Vidamski, célozva 
arra, hogy a nagy hatású szöveget 
az előadás különleges látvány- és 
hangzásvilággal is erősíti. Dál-

noky Réka művészeti vezető sze-
rint „egy nagyon európai előadás 
született meg, olyan kihívásokkal 
találkoztak az előadók, amelyek-
kel eddig nem, és valószínűleg a 
nézők is érezni fogják, hogy ez egy 
másik színházi nyelv”.

Részletekbe nem bocsátkozva 
Barabás Árpád színművész annyit 
azért elárult a darab hangulatáról, 
hogy „a technika adta lehetősé-
geket kihasználva elértük, hogy 
– mondhatni – a karakterek gondo-
latai is megszólalnak a színpadon”. 

Az előadást – amely egyben a társu-
lat két új munkatársának, Wagner 
Áronnak és Sepsi Melindának első 
székelyudvarhelyi bemutatkozása 
is lesz – szeptember 19-én, vasár-
nap 19 órai kezdettel, a dráMA kor-
társ színházi fesztivál nyitóesemé-
nyeként tekintheti meg a közönség.

A nézők egy elemi erejű, 
érzékekre ható előadást 
tekinthetnek meg vasárnap este, 
a dráMA nyitányaként
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Toldi-mozdony

Toldi Miklós legendás tör-
ténetét animációs sorozat 
formájában kelti életre a 
közmédia, ennek apropóján 
felmatricázott MÁV-mozdony 
népszerűsíti a sorozatot Ma-
gyarországon és a határon 
túli magyarlakta területeken, 
így Erdélyben is – adta hírül 
az MTI. Az egyedi, kézzel 
rajzolt technikával készült 
Toldi-adaptáció Jankovics 
Marcell utolsó rendezése, 
a nézők szeptember 19-étől 
láthatják a Duna Televízió-
ban. A mozdony havonta 25 
ezer kilométert fog meg-
tenni, hozzájárulva a film 
népszerűsítéséhez a magyar-
lakta területeken, emléket 
állítva Arany Jánosnak és 
az idén elhunyt Jankovics 
Marcellnek. Papp Dániel, a 
Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
vezérigazgatója hangsúlyoz-
ta, a magyar közmédia tör-
ténetében mérföldkő a Toldi. 
Hozzátette, a tizenhárom ré-
szes tévésorozat az Arany Já-
nos-emlékévhez kapcsolód-
va készült a Kecskemétfilm 
Kft. műhelyében. A sorozat 
Arany elbeszélő költeménye 
szerkezetének megfelelő-
en előhangból és tizenkét 
részből áll, az egyes énekek 
részletgazdag képi világgal 
és aprólékosan kidolgozott 
karakterekkel elevenednek 
meg. A nagyszabású rajzfilm 
közelgő bemutatója alkalmá-
ból versmondó pályázatot írt 
ki az MTVA, a Mondj verset 
a nagyival! című felhívás-
ra unokák és nagyszülők 
közösen jelentkezhetnek Ma-
gyarországról és a határon 
túlról is az Arany-költemény 
egy szabadon választott 
részletének szavalásával. A 
felhívásra szeptember 19-éig 
lehet jelentkezni, részletek a 
mediaklikk.hu/toldi oldalon 
olvashatók. A nagyközönség 
a sorozatot hat vasárnap 
este nézheti majd a Duna 
Televízióban, első alkalom-
mal három, majd öt héten át 
két-két rész lesz látható.

Gazdanap Szovátán
Az RMGE Maros szervezet 
szeptember 18-án, szombaton 
rendezi meg a X. Gazdanapot. 
Idén Szovátán a Maros Közbir-
tokosság (Iszujka u. 1. szám) 
ad helyet a rendezvénynek. A 
gazdanapot 11 órakor nyitják 
meg, az ünnepi köszöntő 
után átadják a Pro Agricultura 
Transilvaniae díjakat.

• RÖVIDEN 

A N T A L  E R I K A

Sok hátrányos helyzetű család-
ban élő gyerek számára csak 

egy álom, hogy iskolába mehessen, 
mivel nincs anyagi lehetőség 

arra, hogy táskát vásárol-
jon a szülő, abba füzetet, 
tolltartót, ceruzát, vízfes-
téket. Ezért tűzte ki célul a 
Divers Egyesület, hogy az 
adatbázisukban szereplő, 
nehéz anyagi helyzetben 
élő családok gyerekeinek, 

illetve a városszéli iskolák 
pedagógusainak segítségével 200 
marosvásárhelyi gyereknek segíte-
nek a kezdő csomag összeállításá-

ban. Magánszemélyek támogatták 
eddig a kezdeményezést – mondta a 
Székelyhonnak Koreck Mária egye-
sületvezető, hozzátéve, hogy ez egy 
ördögi kör, amit segítség nélkül nem 
lehet megszakítani. „A mélyszegény-
ségből csak az iskola, a tanulás által 
lehet kiemelkedni, hiszen akinek van 
némi képzettsége, könnyebben talál 
munkát magának. Viszont ahhoz, 
hogy iskolába járhasson, némi anya-
gi segítségre van szükség, meg kell 
vásárolni az alapvető tanfelszerelést, 
mert anélkül nem lehet iskolába jár-
ni” – mutatott rá a lényegre a civil 
szervezet vezetője. 

A Divers Egyesület önkéntesei 
állandó kapcsolatban állnak azok-
kal a családokkal, amelyeknek heti 
rendszerességgel szállítanak meleg 

ebédet, tapasztalják, hogy milyen 
körülmények között élnek, látják, 
hogy mire van leginkább szüksé-
gük. A gyerekeknek teljesen felsze-
relt iskolatáskákat adományoztak, 
összesen negyvenegyet. Most követ-
kezik a hidegvölgyi iskola, ahová a 
pedagógusok visszajelzése alapján 
tíz táskát adnak át. A Băneasa ut-
cai barakkokban élő közösség hely-
zete azonban sokkal rosszabb, ott 

az iskolába való beiratkozáshoz is 
segítséget kellett nyújtani, illetve a 
szükséges személyi iratok megszer-
zéséhez. A napközibe nem vettek fel 
egy gyereket, mivel az édesanya nem 
dolgozott, holott találtak nyolcórás 
munkahelyet számára, ahhoz vi-
szont az óvodáskorú kisfi ú felügye-
letét meg kellett volna oldani. Az 
iskolatáska- és felszerelés-adomá-
nyokat az egyesület továbbra is vár-
ja a székhelyére: Marosvásárhely, 
Avram Iancu (volt Rákóczi) utca 29. 
szám. Telefonszám: 0265-311727.

Iskolába járnának, de segítség nélkül nehéz
• Kétszáz gyerek a célcsoportja a Divers Egyesületnek, 
amely Segít a város elnevezésű kezdeményezésével azt 
próbálja elérni, hogy senkit se akadályozzon az iskolába já-
rásban az, hogy nincs táskája és tanfelszerelése. Eddig 51 
gyereknek sikerült teljesen felszerelt iskolatáskát adomá-
nyozni, a segítséget folyamatosan várja az egyesület.

Az egyesület kapcsolatban van 
az érintett családokkal
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