
Vándorszínészek 
között nőtt fel
Kíváncsian kérdezem Attilát, 
hogyan fogalmazódott meg ben-
ne a nagyon is közvetlen, közön-
ségbarát színház gondolata. 
„Az én történetem Beregszász-
ban kezdődött – meséli. – Édes-
apám volt az ottani színház ren-
dezője. Vándortársulat voltak, 
tehát igazi cirkuszhangulatban 
teltek a mindennapok, több-

IFJ.  VIDNYÁNSZKY ATTILA• rivalda

A tízéves  am sokáig 
utálta a színházat. 
Öreges, unalmas, ódi-
vatú – indokolta, majd 

egy szép napon elvittem a Buda-
örsi Latinovits Színház Liliom -
előadására, amely után csak 
annyit kérdezett: mikor jön a 
második rész? Mert ő bizony ki 
nem hagyná! Amit Vidnyánszky 
Attila és barátai véghezvittek a 
darab kapcsán, az maga a szín-
ház újragondolása,  gyelve a 
mai kor szülötteinek igényeire 
is. Színpad helyett raklapokon 
játszanak, a szünetben zsíros 
kenyérrel, almafröccsel és sör-
rel kínálják a közönséget, mint-
ha a legjobb barátaik volnának. 
Naná, hogy újságíróként is 
azonnal érdekelni kezdett a da-
rab szemtelenül  atal rendezője!
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ROSSZ EGYEDÜL!

VELÜNK INGYEN PÁRRA TALÁLHAT!
Várjuk fényképét is levele mellé. 

Küldheti a meglepetestarskereses@centralmediacsoport.hu  e-mail címre 
vagy levélben, a borítékra írja rá: Meglepetés TÁRSKERESŐ, Bp., 1554 Pf. 15

A hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk! A társkereső irodák által küldött 
hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni. A postai és elektronikus leveleket az esetleges 

hatósági eljárások miatt megőrizzük. Olvasóinkat megjelenés előtt értesítjük kijelzett 
telefonszámról.A megjelenés után a szerkesztőségből nem telefonálunk a hirdetőknek.

HÖLGY KERES URAT
• 155 CENTI MAGAS, 56 kiló, 68 éves 
budapesti, özvegy, aktív hölgy va-
gyok. Keresem Budapestről korban 
hozzám illő korrekt úriember társasá-
gát. A telefont csak este veszem fel, 
18 órától. Tel.: +36 30 563 6301

• 71 ÉVES BUDAPESTI özvegyasszony 
vagyok. Szeretnék egy korban hoz-
zám illő, ápolt, rendezett körülmé-
nyek között élő, káros szenvedélyek-
től mentes, budapesti úr személyében 
társra találni, akivel szabadidőmet 
kellemesen eltölthetem. Tel.: +36 20 
422 2732

• 160 CENTI MAGAS, 72 kiló, 65 éves 
nő vagyok. Keresem párom olyan férfi  
személyében, aki szeretetre, nyuga-
lomra vágyó, józan életű úriember. 
Tel.: +36 20 467 4830

• 167 CENTI MAGAS, 84 kiló, 65 éves 
egyszerű, de rendezett életű, nyug-
díjas, természetkedvelő hölgyként 
keresem barátom, élettársam tartós 
kapcsolat kialakításához. Önmagam-
ra és környezetemre igényes vagyok. 
Megbízható, rendezetten élő férfi  
hívását várom 64-74 éves korig. Ka-
landorok ne hívjanak! Számkijelezett 
hívásokat fogadok este 16- 20 óráig. 
Tel.: +36 20 576 1277

• 160 CENTI MAGAS, 70 kiló, 69 éves 
özvegy hölgy komoly kapcsolatot ke-
res független, rendezetten élő, őszin-
te férfi  személyében. Szőke hajú, kék 
szemű, vidám alaptermészetű, opti-
mista hölgy vagyok. Alkalmi kaland 
kizárt. SMS-re nem válaszolok. Tel.: 
+36 30 936 0044

• 172 CENTI MAGAS, 78 kiló, 72 éves el-
vált nő vagyok. Egy őszinte, megértő, 
szeretnivaló és szeretni tudó, megbe-
csülő, végleges, jóban, rosszban kitar-
tó társat keresek. Én örökké szeretni 
foglak, bennem nem fogsz csalódni, 
ezt megígérem. Tel.: +36 30 350 4472

• 165 CENTI MAGAS, 69 kiló, 61 éves csi-
nos, szőke hajú hölgy vagyok. Végleges 
társamat keresem egy intelligens, vál-
lalkozó, illetve vállalkozó típusú férfi  
személyében. Balaton-Budapest. 
E-mail: györgyi.25@freemail.hu

 ÚR KERES HÖLGYET
• 170 CENTI MAGAS, 60 
kiló, 45 éves egyedülálló, 
minden káros szenvedé-
lyektől mentes fi atalem-
ber vagyok. Mások által 
megnyerő külsejű, siket-
néma, ami miatt nem 
sikerült eddig párt találnom. Keresem az 
a hölgyet, aki komoly kapcsolt céljából 
ezzel együtt is el tudna fogadni. Bor-
sod megye és környéke előnyben. Csak 
SMS-t várok! Tel.: +36 30 432 8760

• 40 ÉVES, káros szenvedélyektől men-
tes nőtlen férfi  vagyok. Felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezem. Irodai alkal-
mazott vagyok. Hobbim az olvasás, TV 
nézés, színházlátogatás. Várom korban 
hozzám illő hölgyek jelentkezését 14 
óra után. Tel.: +36 30 209 4751 vagy e-
mail cím: Farkas.Jozsef@kapos-net.hu

• 170 CENTI MAGAS, 80 kiló, 85 éves 
vidéki, özvegy, józan életű férfi  vagyok. 
Keresem hölgy páromat, aki az ottho-
nomba költözne. Tel.: +36 30 522 0033

• 190/100/67 ÉVES két diplomás, káros 
szenvedélyektől mentes, mások által 
jó megjelenésű, igényes, intelligens, 
köztiszteletben álló, vidéki kisvárosban, 
özvegyen élő úr vagyok. Keresem kor-
ban hozzám illő, hasonló adottságokkal 
rendelkező hűséges típusú társamat. 
Kölcsönös szimpátia esetén egy életre 
tartós kapcsolatra. Kalandorok kímélje-
nek! Csalódni nem akarok. Hívást egész 
nap várom. Tel.: +36 70 456 6665

• 163 CENTI MAGAS, 52 kiló, 79 éves 
férfi  vagyok. Filigrán természetű, 75 év 
körüli, kedves, barátságos, jóindulatú, 
keresztény hölgy ismeretségét kere-
sem. Aki teljesen egyedülálló, rendezett 
anyagi körülmények között él. Én szin-
tén ezekkel a paraméterekkel bíró mun-
kásember vagyok. Szeretem a csendet, 
a kulturált életmódot. Budapest és 
környékén kertes házban élők előnyben. 
Tel.: +36 30 483 6206

• 174 CENTI MAGAS, 58 éves fotóriporter 
megismerkedne egy vonzó, szimpatikus 
hölggyel 30- 63 év között. Szeretem a 
természetet és a művészeteket vala-
mint a sportot. Ha felkeltettem érdeklő-
dését hívjon fel. Tel.: +36 70 580 1965

KEDVES OLVASÓINK!
A közelmúltban többször előfordult, hogy a Társkereső hirdetések megjelenése 

UTÁN rejtett telefonszámról felhívták egyes hirdetőinket A SZERKESZTŐSÉG 
NEVÉBEN, és személyes információkat próbáltak kicsalni tőlük. FELHÍVJUK 

FIGYELMÜKET, hogy a hirdetések megjelenése után nem jelentkezünk önöknél, 
tehát mindenkit, aki a nevünkben telefonál, utasítsanak el! 

Thuróczy Szabolccsal 
az Aranyélet bemutatóján
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dező–dramaturg párossá váltak, 
akik civilben is rengeteg időt 
töltenek együtt. „Miklóssal azért 
olyan termékeny a kapcsolatunk, 
mert igen különbözőek vagyunk, 
rengeteget vitatkozunk, és folya-
matosan győzködjük egymást, 
hogy mi mindenbe lenne érde-
mes belekezdeni – mondja Atti-
la. – Nemrégiben Debrecenben 
állítottuk színpadra az Arany 
János életéről szóló előadást, 
amelyben a csapatunk tagjain 
kívül helyi diákok játszanak. 
Végtelenül jó érzés, hogy úgy 
tűnik, ebben a darabban meg-
találtuk azt a kifejezésmódot, 
amellyel közelebb hozhatunk 
a  atalokhoz értékeket, eszmé-
ket, és remélhetőleg a verseket 
is.” Attila színészként édesapja, 
az idősebb Vidnyánszky Attila 
rendezései esetében is szívesen 
közreműködik, ha úgy hozza 
a sors. Sosem volt benne rossz 
érzés vagy komplexus amiatt, 
hogy a papája ismert szakma-
beli. „Remélem, nem az számít, 
ki az édesapám, hanem az, hogy 

A
tudok-e a színpadon tisztességesen 
teljesíteni. Másról felesleges volna 
beszélni” – mondja a színész-ren-
dező.

Filmszerepekben 
is bizonyított
Attila nagy örömére már  lmes 
produkciókban is megmutathatta 
a tehetségét. Többek között fő-
szerepet játszott Goda Krisztina 
Veszettek című mozi lmjében, 
és a hazai sorozatkedvelők nagy 
kedvencévé vált Aranyéletben is 
feltűnt: a főszereplő, Miklósi Attila 
 atalkori önmagát alakította. Mint 
mondja, manapság rengeteget dol-
gozik, de a szabadidejét a kedve-
sével, a családjával és a barátaival 
tölti. „Igyekszem a családommal 
és a barátaimmal sok időt tölteni, 
ráadásul van mellettem egy csodá-
latos lány, aki életben tart. Nagyon 
hálás vagyok a sorsnak az embe-
rekért, akik körülvesznek, és azért 
is, hogy szenvedélyesen szeretem 
a szakmámat.”

SZUROVECZ KITTI
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ször utaztak külföldre is, és én 
ott sertepertéltem körülöttük 
gyerekként.” Attila, aki édesapja 
társulatának köszönhetően már 
négyévesen színpadon állt, jóval 
később, a Színművészeti Egye-
tem padjait koptatva döntötte 
el társaival együtt, hogy az ő 
színházuk, ha egyszer végeznek, 
valami más lesz. Olyasmi, ami 
közelebb hozza a közönséget a 
színészekhez, ami megérint, ami 
elvarázsol, és észrevétlenül gon-
dolkodtat el – legyen szó az adott 
előadásban akár emberi kapcso-
latokról, akár társadalmi problé-
mákról. „Imádtam a színművé-
szetire járni– mondja Attila. – A 
csoporttársaim, tanáraim ponto-
san olyan szenvedélyesen szeret-

ték ezt a hivatást, mint ahogyan 
azt én gyerekkoromban elkép-
zeltem. Nem jelentett gondot, 
hogy például a vizsgaelőadá-
sunkra hajnal egykor kezdtünk 
el próbálni, mert az egyik osz-
tályfőnökünk, Hegedűs D. Géza 
addigra tudott odaérni. Nagyon 
sokat köszönhetünk a tanára-
inknak”. Egyébiránt Attila egye-
temistaként rendezett először, és 
jóllehet, kicsit remegett a térde, 
hogy rögtön egy olyan legendás 
színészt kellett instruálnia, mint 
Hegedűs D. Géza – ám, mint ki-
derült, nem volt mitől tartania, 
ahogyan jóval később Eszenyi 
Enikő esetében sem. „Nem szá-
mít az ember hány éves, hinni 
kell a színházban, a munkában, 
a társainkban, csak ez a fontos” 
– vélekedik.

Szívesen dolgozik 
édesapjával is
Vidnyánszky Attila egyik legjobb 
barátja és alkotótársa Vecsei H. 
Miklós – mára összeszokott ren-

TELE VAN 
TERVEKKEL
Vidnyánszky Attila és 
Vecsei H. Miklós is 
a Vígszínházhoz szerződtek, 
a következő évadban ott 
fognak együtt dolgozni. 
Emellett megalapították 
saját társulatukat, a Sztalker 
Csoportot, és rengeteg tervet 
dédelgetnek — remélik, hogy 
a főként alkotótársaikból 
álló csoport még sok-sok 
formabontó, lendületes, 
fi atalos előadással áll majd 
a közönség elé.

Mindössze 23 esztendős, de 
barátaival már színtársulatot 
alapított, és rendezőként hét 
darabot jegyez. Nem csoda, 
hogy ifjabb Vidnyánszky 
Attilával nem könnyű 
időpontot szervezni!

MEGJELENT A

KERESD AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
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