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• Elismerést kapott 
a Székelyföldi Legen-
dárium Orbán Balázs, 
a „legnagyobb szé-
kely” életét bemutató 
rajzfilmjének ötlete 
a bukaresti Anim’est 
nemzetközi animáci-
ósfilm-fesztivál kereté-
ben. Fazakas Szabolcs 
ötletgazda lapunknak 
elmondta, hatalmas 
megtiszteltetés, hogy 
nemzetközileg értékel-
ték munkájukat.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Az Orbán Balázs néprajzi 
gyűjtőről és íróról (1829–
1890) készülő rajzfi lmjük for-

gatókönyvét román nyelvre fordítva 
az Anim’est által szervezett képzé-
sen vett részt az elmúlt időszakban 
Fazakas Szabolcs producer és Bálint 

Hunor animációs vezető – Cristian 
Pascariu és Dan Panaitescu fi lmes 
szakemberek mentorálásával –, 
amelynek zárásaként Animation 
Pitch Prize díjat szereztek munká-
jukkal. Utóbbiért nemzetközi zsűri 
előtt kellett helytállniuk. A jutalom 
része ugyanakkor az is, hogy jövőre 

részt vehetnek a Kelet-Közép-Euró-
pai Animációs Fórumon, ahol szak-
mai továbbképzésen tanulhatnak, 
ugyanakkor nemzetközi szinten is 
bemutathatják az alkotást.

Fazakas Szabolcs lapunknak el-
mondta, nagy megtiszteltetés szá-
mukra az elnyert díj, hiszen ez azt 

jelenti, hogy a szakma magasabb 
szintjein is felfi gyeltek munkássá-
gukra. Az animációs fórumon való 
részvételt szintén hatalmas mér-
földkőnek nevezte a producer, hi-
szen ezen lehetőségük lesz további 
kapcsolatok kialakítására, szakmai 
tudásuk fejlesztésére, ugyanakkor 

a rajzfi lm nemzetközi szintű nép-
szerűsítésére.

A képzés során megértették, 
hogy több mondanivaló van az Or-
bán Balázs tevékenységét bemutató 
elképzelésükben, mint elsőre tűnt, 
ezért egy rajzfi lm helyett most már 
ötrészes sorozatban gondolkodnak – 
magyarázta Fazakas. Rámutatott, a 
tervek szerint ezek a 14 perces 
epizódok önmagukban is 
megállják majd a helyüket, 
összevonva pedig egy tévé-
ben is bemutatható fi lmmé 
kovácsolódnak. A producer 
hangsúlyozta, ehhez telje-
sen át kell írniuk a forgató-
könyvet a tanultak alapján. A lényeg, 
hogy „nemzetköziesíteni” kell az 
alkotást, hogy ne csak a magyar em-
berek értsék meg. „Megértettük, hogy 
nekünk, székelyeknek is megvannak 
a saját Indiana Jonesaink, csak nem 
mindegy, hogy ezt hogyan adjuk elő. 
Világi szintre kell kilépjünk, hiszen a 
mi történeteink is legalább annyira ér-
dekesek, mint a jelenleg népszerű so-
rozatok” – fogalmazott a szakember.

Megnyíló nemzetközi kapuk
Nagy lehetőséget kapott az Orbán Balázsról készülő rajzfi lm

Nemzetközileg is érthetővé teszik a készülő 
Orbán Balázs rajzfilmet
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A N T A L  E R I K A

A koponyatöredéket és a hoz-
zá tartozó fogakat, valamint 

az állkapocstöredéket mintegy 70 
millió évesre becsült kőzetekben 
találták, amelyek egy szigetsze-
rű terület, az úgynevezett „Hát-
szeg-sziget” lehetséges létezését 
bizonyítják. A sokszőrű emlősfaj-
hoz hasonlót, illetve más fajokat is 

leírtak már korábban Hátszegről és 
más romániai területekről, például 
a délnyugat-erdélyi medencéből 
vagy a Ruszka-havasból – tájékoz-
tatott a Maros Megyei Múzeum saj-
tóközleményben, kiemelve, hogy 
az új felfedezés az ősi hátszegi fa-
unák sokféleségét mutatja be, va-
lamint tisztázza a több millió évvel 
ezelőtti emlősök rendszerezését, 
illetve segít megérteni az ősi élő-
helyeket és az azokat benépesítő 
faunákat.

Eddig ismeretlen faj

A felfedezésről a Journal of Mamma-
lian Evolution című folyóiratban kö-
zöltek cikket, amelyben leírják, hogy 
egy alsó premoláris fogakhoz kap-
csolódó koponyatöredékre, valamint 
egy másik egyedtől származó állka-
pocstöredékre alapozták a feltétele-

zésüket, miszerint egy új, eddig isme-
retlen fajról van szó. A leletet jelenleg 
a Babeș–Bolyai Tudományegyete-
men vizsgálják, a tervek szerint a 
nagyközönség is láthatja – mondta 
el lapunknak Ötvös Koppány, a Ma-
ros Megyei Múzeum igazgatója. Hoz-
zátette, a lelet alig gyufásdoboznyi 
méretű, amire nem lehet egy teljes 

kiállítást alapozni, de a jövőben sze-
retnék Marosvásárhelyen is kiállíta-
ni. A mezozoikumot a köznyelvben a 
dinoszauruszok korának is nevezik, 
mivel ebben a korszakban 
éltek ezek a szárazföldi, vál-
tozatos méretű ősállatok. A 
korszak körülbelül 250 mil-
lió évvel ezelőtt kezdődött, 
és több szakasza volt, az 
utolsó szakaszát kréta kor-
szaknak nevezik, ami körülbe-
lül 136 millió évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor virágzó növények nőttek a 
szárazföldön, az emlősök bőséges 
táplálékhoz jutottak.

A dinoszauruszok korában élt emlőst azonosítottak Hunyad megyében
• A dinoszauruszok korából, azaz a késői mezozoikumból 
származó emlőst, a tudomány számára új fajt fedezett fel a 
Hunyad megyei Nalácvádban egy román–belga kutatócso-
port, amelynek tagjai között szerepel Vlad Codrea, a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem tanára, valamint Alexandru 
Solomon, a Maros Megyei Múzeum munkatársa is.

Dinoszauruszok korából származó 
leletek. Egy koponyatöredéket 
és egy állkapocstöredéket találtak
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