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Ceigersmidt István. Kistelek 

Kaktuszcsalád 
Barta Gyuláné Szeged 

Vigyázat, mano! Puszika nektek Kedves Olvasó! Delidé 
í megjelenés Szabó Bálint. Szeged 
b e i a beküldő 
egyelerlesen 
kiéül a képen 
lálhaló személy 
(kiskorúaknál a « loryényes kep-
viselő) h o i i a j a 
•ulása síuksé-

DELMAGYARORSZAG 
DÉLVILÁG 

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG 
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt. 

A TUTAJOST ALAKÍTÓ NAGY MARCELL HORGÁSZNI, EVEZNI, LŐNI TANUL CSONGRÁDON 

Hétfőtől forgatják 

Kovács Lajos, Balogh György és Nagy Marcell olvasópróbát tart a bokrosi horgásztanyán 

A jövő hét elején a csongrádi Holt-Tiszán kezdődik meg a Tüskevár 
című mozifilm forgatása. A regénybeli főhőshöz hasonlóan a Tutajost 

alakító Nagy Marcellre is kalandos hetek várnak. A Sortalanság Köves 
Gyurijaként ismertté vált gyermekszínész elárulta, sohasem lőtt még 
puskával, pecabotot is Csongrádon fogott életében először, de alig 
várja már, hogy a kamera előtt megbirkózhasson harmincöt kilós 

partnerével, egy kapitális szürkeharcsával. 

Napokon belül csattan a csapó 
Csongrádon, és megkezdődik a 
Tüskevár című mozifilm forgatása. 
A produkció rendezője, Balogh 
György az utóbbi hetekben a fősze-
replők vízparti „kiképzésével" volt 
elfoglalva, most viszont hajrájához 
érkezett a munka előkészítése. A 
minap a bokrosi horgásztanyán ol-
vasópróbát tartottak Bütyökék, a 
csongrádi Holt-Tisza György-víz-
nek becézett részén felépült Matu-
la bácsi kunyhója, a stáb pedig hol-
napig foglalja el szálláshelyét a Ba-
tsányi János Gimnázium kollégiu-
mában. 

Utóbbi intézmény lakója Nagy 
Marcell is, aki egy hete ismerkedik a 
forgatás helyszíneivel. A Sortalanság 
Köves Gyurijaként ismertté vált gyer-
mekszínész Bütyök megformálójá-
tól, Péntek Bálinttól tudta meg, hogy 
ő kapta Tutajos szerepét. 

- Hamarabb tudta, mint én, de ez 
semmit sem számít, ugyanis mind-
kettőnk számára újdonság a vízpar-
ti élet, a horgászat, az evezés sajá-
tos hangulata - ismerte be Marcell. 
- Szabadidőmben, ha tehettem, ko-
sárlabdáztam, illetve fotózni jár-
tam. Az optikán keresztül valame-
lyest közel kerültem a természet-

FOTÓK: TÉSIK ATTILA 

hez, de korántsem annyira, mint 
ahogy a következő hetekben Tuta-
jos fog. 

Mivel szülei, akik Csongrádig kí-
sérték nagyobbik fiukat, a korábbi 
gyakorlattal ellentétben hétvégén 
hazautaznak, a tizennégy éves ka-
masznak nemcsak a kamera előtt kell 
az önállóság próbatételeit kiállni, a 
kollégiumban is. 

- Biztos meglátogatnak anyuék, 
de mindettől függetlenül bírni fo-
gom a strapát - tette hozzá. A lecke 
valóban fel van adva: meg kell ta-
nulnia horgászni, puskával lőni, la-
dikban evezni. A szövegelsajátítás -
mint mondja - nagyjából kipipálva. 
A Holt-Tiszán fogott már keszeget, 
tucatnyit, orsós meg spicces bottal 
is, de néhány alig várt jelenettel 
kapcsolatban neki is merültek fel 
kérdései. 

- Érdeklődtem a harmincöt kilós 
harcsa meg a jégeső iránt. Gyuri (a 
rendező) azt mondta, a hal már meg-
van, csupán ki kell majd fognom, az 
égszakadást pedig, ha nem lesz, szél-
gép szimulálja majd. 

A regény történetéhez illeszkedő-

A Tutajost alakító Nagy Marcellnek a forgatásig meg kell tanulnia horgászni 

en egyelőre nem alakult ki benső-
séges viszony Matula bácsi, azaz 
Kovács Lajos és a két fiatalember 
között. Volt már közös vízparti 
program, de amíg a fiók a szúnyo-
gosban pecáztak, az idős kolléga 
oly hallgatag volt, mint maga Ma-
tula. 

- Bizonyos szituációkban a szö-
vegkönyvből odaillő részleteket 
idézett - kapcsolódott be a beszél-
getésbe Péntek Bálint. A tizenhat 
éves színészpalánta Marcellal 
együtt töredelmesen bevallotta, 
egyikőjük sem látta a mára legen-
dássá vált fekete-fehér televíziós 

sorozatot, de nem is állt szándé-
kukban. Tutajos azt is elárulta, 
hogy a regényt sem olvasta, csupán 
a forgatókönyvet, de az édesanyja 
szerint a tájleírások kivételével 
szinte minden egyezik az eredeti 
művel. 

- Láttam a tavaly készült demó-
felvételeket, gyönyörűek voltak a 
képek - mondta befejezésül Mar-
cell. - A hatvanas években készült 
feldolgozás sikerétől függetlenül 
biztos vagyok benne, hogy ezt a 
Tüskevárat is szeretni fogják az em-
berek. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Anyagi gondban 
a Művészetek Völgye 

MTI 
Két héttel a Művészetek Völgye fesztivál megnyitása előtt az 
összköltség 93,5 százaléka még nincs a bankszámlán, és a szük-
séges pénz 11 százalékára ígéret sincs - közölte Márta István 
fesztiváligazgató szűk körű tájékoztatóján, csütörtökön. Rámu-
tatott arra, hogy már a mostani program is szűkített, az esemé-
nyek számát nem tudják tovább csökkenteni. Az öt Balaton-fel-
vidéki településre - Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Mo-
nostorapáti, Pula - kiterjedő, július 29-én kezdődő programso-
rozat összköltsége az idén 173 millió forint. Az állami és szpon-
zori támogatásokból jelenleg rendelkezésükre álló pénzből 
meg tudják kezdeni a fesztivált - tette hozzá. Bár számos szer-
ződés még meg sem köttetett, bízik abban, hogy az állami tá-
mogatások jó része megérkezik a megnyitóig. Mint megjegyez-
te, az idén összességében 24,5 százalékkal kevesebb állami 
pénzre - 81,1 millió forintra - számíthatnak az ígéretek szerint, 
mint tavaly. Márta István elképzelhetőnek nevezte, hogy a 
pénzügyi gondok miatt a települések kénytelenek lesznek in-
gyen rendelkezésre bocsátani intézményeiket, emellett talán a 
helyiek munkájának igénybevételével tudnak takarékoskodni. 
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