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H I R D E T É S

CEAUȘESCU EGYKORI VADÁSZHÁZÁBAN FORGATNAK AMERIKAI FILMET

Willem Dafoe a Bâlea-tónál
Híres amerikai fi lmszíné-
szek szereplésével készül az 
a mozi, amelyet Ceaușescu 
egykori vadászházában 
forgatnak a Fogarasi-hava-
sokban, a Bâlea-tó mellett. 
A környékbeliek remélik, a 
vidék népszerűségét növeli, 
ha a helyszín feltűnik majd 
egy amerikai fi lm vásznán.

» K. J.

W illem Dafoe és Emily 
Watson a főszereplője 
annak az amerikai fi lm-

nek, amelyet Nicolae Ceaușescu 
egykori vadászházában forgat-
nak a Fogarasi-havasokban, a 
Bâlea-tó mellett. Az Ochi le-
gendája című produkció egyik 
forgatási helyszíne a diktátor 
Paltinu elnevezésű egykori 
vadászháza – írta a Mediafax. 
A Szeben megyei tanács közle-
ményében azt írta, büszkék a 
gyönyörű Fogarasi-havasokra 
és a tóra, és nagyon örülnek, 
hogy nemsokára a moziked-
velők is láthatják ezt a vidéket, 
ahová egy részük biztosan el 
is akar majd látogatni. A for-
gatócsapat tagjai amerikaiak 
és romániaiak. Marius Cons-

tantin Olaru, a Bâlea Turism 
menedzsere, aki az egykori 
vadászházat adminisztrálja, 
elmondta, az egyik jelenet-
ben az ő juhaik tűnnek majd 
fel. A Bâlea-tó menedékházat 
és a felvonót működtető Klin-
geis család tagjai közös képet 
készítettek az amerikai fi lm-
sztárokkal. Az Ochi legendá-
ja című fi lm egy fi atal lányról 
szól, aki elszökik otthonról, és 
megtanul kommunikálni egy 
Ochi nevű különleges állatfaj-

jal. Willem Dafoe 66 éves ame-
rikai színészt négy alkalommal 
jelölték Oscar-díjra és három 
alkalommal Aranyglóbusz díj-
ra. Számos népszerű fi lmben 
játszott már, egyik legismer-
tebb szerepe az volt, amikor 
Jézust alakította Martin Scor-
sese Krisztus utolsó megkísér-
tése (1988) című alkotásában. 
A több mint 2000 méteren ta-
lálható Fogarasi-havasokban 
sokszor forgattak már játékfi l-
meket és reklámfi lmeket is.

Willem Dafoe amerikai fi lmszínész a Bâlea-tó melletti 

vendéglőben egy helybeli nővel 
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» ANTAL ERIKA

C imbalom, nagybőgő, brácsa, 
hegedű várja a Maros megyei 

Csíkfalván és környékén élő gye-
rekeket és felnőtteket is, akik sze-
retnének megtanulni a hangsze-
reken játszani, vagy fejlesztenék 
tudásukat. Az ötlet Balogh István 
csíkfalvi polgármestertől ered, 
aki régi vágyát valósította meg a 
fakultatív oktatás meghonosítá-
sával. Gyerekeket és felnőtteket 
is tanít az a marosvásárhelyi nyu-
galmazott zenetanár, aki vállalta, 
hogy hetente kijár a felsőnyárád-
menti községbe, hogy megszeret-
tesse a népzenét a jelentkezőkkel. 
Érdeklődésünkre Balogh István 
polgármester elmondta, azt sze-
retné, ha a fi atalok újból ráérez-
nének a népzene szépségére, ha 
visszatérnének a gyökerekhez. 
„Egyre inkább az tapasztalható, 
hogy a fi atalok nem népzenére 
mulatnak. Van egy férfi kórus, 

amelynek én is tagja vagyok, és 
oda már nem akarnak jönni a fi -
atalok” – magyarázta az elöljáró, 
aki abban bízik, hogy a zenei ok-
tatás meghozza az eredményt, és 
a népzene és a népdal újból ked-
veltté válik a fi atalok számára is. 
Ami a hangszereket illeti, Balogh 
István elmondta, európai uniós 
pályázat révén sikerül felújítani 
a művelődési otthont, amelynek 
nem csupán a berendezésére pá-
lyáztak, de székely népviselet, 
valamint népi hangszerek beszer-
zésére is. Ezenkívül kérte azokat 
a csíkfalviakat, akiknek van he-
gedűjük vagy más hangszerük, 
hogy kölcsönözzék oda, vagy ad-
ják el. „Volt, amit kölcsönadtak, 
volt akinek már volt hangszere, 
más újat vett a gyermekének” – 
magyarázta a polgármester, aki 
azt is elmondta, hogy 1992 óta 
nincs képzett zenetanár az isko-
lában, ezért is tartja fontosnak a 
képzést.

» KRÓNIKA

Több tízezer eurót csalt ki 
egy álapáca egy Beszter-

ce-Naszód megyei asszonytól, 
aki jobb házaséletet szeretett 
volna. Problémák akadtak a 
házasságában, ezért a 28 éves 
borgóprundi nőnek az az ötlete 
támadt, bevon egy „szakértőt” 
a megoldás érdekében – írta a 
Főtér.ro. A fiatalasszony keres-
gélni kezdett az interneten, így 
talált rá arra a harminc év körü-
li Prahova megyei nőre, aki egy 
kolostor csodálatos képességek-
kel rendelkező apácájának adta 
ki magát. Azt ígérte, a megfelelő 
pénzösszegekért cserébe imák-
kal és feloldozó szertartásokkal 

hozza majd rendbe ügyfele fél-
resikerült házasságát. Három 
hónap alatt huszonötször utalt 
pénzt az álapácának, összesen 
350 ezer lejt, azaz 70 ezer eurót. 
A pénzt a családi vállalkozás 
kasszájából vette el a gyanútlan 
nő. Amikor kiderült, hogy eltűnt 
a pénz, bevallotta férjének, hogy 
mi történt, aki rávette, hogy te-
gyen panaszt a rendőrségen. A 
nyomozók gyorsan azonosítot-
ták a Prahova megyei álapácát, 
akinél a házkutatás során több 
bankkártyát találtak. Csalás 
gyanújával 30 napos előzetes le-
tartóztatásba helyezték. A pénz 
egyelőre nem került elő, és min-
den bizonnyal az áldozat házas-
ságának sem tett jót az eset.

Vissza a népi hangszerekhez

Sok pénzt kicsalt az álapáca

» Az Ochi legen-
dája című fi lm egy 
fi atal lányról szól, aki 
elszökik otthonról, és 
megtanul kommuni-
kálni egy Ochi nevű 
különleges állatfajjal.

A karikaturista nem 
csap le azonnal

A Nézőpont vendége megjele-
nése óta munkatársa Erdély 

egyetlen magyar nyelvű országos 
napilapjának, a Krónikának. 
Könczey Elemérnek több ezer ka-
rikatúra került már ki a kezei alól, 
huszonhét éve rajzol, karikatúrái 
derűt és életszeretetet sugároznak. 
A Kolozsváron élő grafi kus napi 
szinten reagál a minket körülvevő 
eseményekre, a társadalom visz-
szásságaira. Témáit sokáig érleli, 
minden oldalról megvizsgálja mi-
előtt véleményt alkot: „Azt hihet-
né mindenki, hogy hát Könczey 
frappánsan így meglát valamit, és 
meg is van a karikatúra. Nem igaz. 
Sokat érlelem a témákat magam-
ban. A mai médiafogyasztás arról 
szól, hogy történik valami, és egy-
ből lecsapjuk. Nem hiteles. Tehát 
amíg nem érzed, nem tudod, hogy 
az miért történt úgy, nem gyűjtesz 
be egy kis pluszinformációt, nem 
nézel körül, addig az nincs rend-
ben” – mondta a karikaturista. A 
Nézőpont soron következő adását 
pénteken, 12 órától láthatják a 
Médiatér YouTube-csatornáján.




