
Felső-Háromszék is támogatja a Márton Áron-film elkészítését

Június  4-én  a  Nemzeti  Összetartozás  Napján  rajtolt  Felső-Háromszéken a
Márton Áron életéről szóló nagyjátékfilm  adománygyűjtő kampánya.  Ezt  a projekt
kézdiszéki védnöke, Fejér László Ödön jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A Népemért vállalom című, Márton Áron püspök életéről szóló rockoratórium
sikerén felbuzdulva, a marosvásárhelyi székhelyű Mustármag Közösség nagyjátékfilm
forgatását tervezi ugyanebben a témában, a székelység bevonásával. „Úgy gondolom,
hogy  a  mai  nap  éppen  megfelelő  alkalom  összefogásra  szólítani  a
felsőháromszékieket,  mivel  a  megvalósításhoz szükséges  összeg nem éppen kevés:
egymillió euró – fogalmazott Fejér László.

„Mával  kezdődően  felkeresünk  minden  plébániát  és  lelkészi  hivatalt,
vállalkozókat,  polgármestereket,  hogy segítsenek az adománygyűjtésben.  A Márton
Áron Film Egyesület adományjegyeket, azaz filmkockákat nyomtatott 5, 10 és 50 lej
értékben,  melyek  mostantól  megvásárolhatók  az  egyházaknál  (felekezettől
függetlenül), illetve Kézdivásárhelyen, a Gábor Áron tér 24. szám alatti irodámban”,
tájékoztatott  a  képviselő,  aki  szerint,  ha  a  film  elkészül,  a  hovatartozás-  és
nemzettudat  tanúságtétele  lehet  önmagunk  és a  világ  előtt.  Nem utolsó  sorban
kulcsfontosságú a Márton Áron boldoggá avatásáért folyó lobbiban.

Az erős közösségi súlypontú, Zord idők csillaga című film forgatókönyvét úgy
írták  meg,  hogy  a  megvalósításba  a  Gyulafehérvári  Főegyházmegye  népe  minél
tevékenyebben és  minél  nagyobb létszámban bekapcsolódhasson.  A forgatás,  több
mint  20  valós  helyszínen,  valós  körülmények  között  történik  majd,  140  helység
lakóinak a megszólításával, 12 ezer szereplő és 750 lovas bevonásával. A nagyobb
szerepeket hivatásos színészek alakítják, a népet a tömegjelenetekbe – papszentelés,
püspökszentelés,  bérmálások,  csíksomlyói  búcsú  –  a  forgatási  hely  körzetéből
szervezik. A  filmezés  Csíkszentdomokoson  kezdődik  idén  ősszel,  a  szereplők
toborzására várhatóan a télen kerül sor.  Kézdivásárhelyen, a Kantai Szentháromság
templomban, illetve Kézdiszentléleken, a Perkőn zajlik majd forgatás. 

„Ennek a nagy tömegnek a megmozgatása lehetőséget ad arra, hogy népünk
újrafogalmazza önmagát és önerőre ébredjen. A közös munka során felszínre kerül
mindaz  az  érték,  amit  Márton  Áron  püspök  hordozott,  és  ami  azokban  a  nehéz
időkben népünket éltette és összetartotta: a hit, az együttműködés, a kölcsönösség, az
egymásért érzett felelősség” – vélekedik Papp László atya, a Mustármag megújulás-
szolgálat vezetője, a projekt megálmodója.

Bővebb információ és egyéb támogatási lehetőségek a martonaronfilm.ro honlapon.

http://www.martonaronfilm.ro/

