
„Van mozink, s mégsincs 
mozink” – ezzel az el-
lentmondással indította 

Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere az el-
ső alkalommal megszervezett 
Filmszereda-székelyföldi moz-
gókép fesztivál ismertetését 
tegnap a csíkszeredai város-
házán tartott sajtótájékozta-
tón. Arra utalt, hogy a város 
több éve megvásárolta és fel-
újíttatta a régi Transzilvánia 
mozi épületét, amely még nem 
működik kifejezetten mozi-
ként, azonban számos kulturá-
lis rendezvénynek ad otthont. 
A mozgóképfesztiválnak a pol-
gármester az ötletgazdája, fő-
szervezője a csíkszeredai ön-
kormányzat, társszervezője a 
Csíki Játékszín, szakmai part-
nerei Csiszér András és Mi-
hály László. „Igényes, minősé-
gi filmfesztivált szervezünk, 
és azt szeretnénk, hogy a kö-
zönség is elfogadja, magáénak 
érezze” – fogalmazott a polgár-
mester. Hozzátette, több lesz a 
rendezvény egyszerű mozizás-
nál, hiszen nemcsak filmvetíté-
sekre számíthat a közönség a 
tíz nap alatt, szeptember 21–30 

között hanem kiegészítő prog-
ramokat is szerveznek egysé-
ges fesztiválkeretbe foglalva. 
A szemlén főként az utóbbi két 
évben készült magyar és ro-
mán produkciókat láthat a kö-
zönség, de pár 2015-ben ké-
szült alkotást is. A kínálatban 
többek közt Enyedi Ildikó Test-
ről és lélekről, Hajdu Szabolcs 
Ernelláék Farkaséknál, Ujj Mé-
száros Károly Liza, a rókatün-
dér, Reisz Gábor Van valami 
furcsa és megmagyarázhatat-
lan, Fekete Ibolya Anyám és 
más futóbolondok a családból, 
Cristian Mungiu Bacalaureat 
(Érettségi), Tudor Giurgiu De 
ce eu? (Miért én?), Bogdan 
Mirică Câinii (Kutyák) című  
filmje szerepel.

Prigye Kinga, a csíkszere-
dai városháza munkatársa, a 
fesztivál szervezője elmondta, 
napi három filmet vetítenek és 
plusz egyet – ez főként rajzfilm 
lesz a gyermekeknek 15 órától. 
A vetítések 16:45, 18:30, 21:15, 
valamint 21:45-től kezdődné-
nek. A belépő ára 15 lej lesz 
a felnőtteknek, 10 lej kedvez-
ményesen a 60 év fölötti idő-
seknek, a 26 év alatti diákok-

nak, valamint a fogyatékkal 
élőknek. A főfilm 18:30-as ve-
títésére azonban egységesen 
20 lej lesz a jegy ára. A gyer-
mekeknek szánt filmek meg-
tekintéséhez 7 lejt, a csopor-
toknak kedvezményesen fejen-
ként 5 lejt kell fizetni. A jegye-
ket a Csíki Játékszínben lehet 
majd megvásárolni vagy online 
a www.bilete.ro internetes ol-
dalról. A kedvezményes belé-

pőket azonban csak a Csíki Já-
tékszínben lehet kiváltani.

Mihály László a Filmszereda 
fesztiváljellegéről beszélt, ki-
emelve, hogy a fesztiválté-
ren, a Csíki mozi előtt járu-
lékos programokat is tarta-
nak majd, többek között szé-
kelyföldi zenekarok koncer-
teznek, közönségtalálkozókat 
tartnak, emellett játszóházat 
is biztosítanak a gyermekek-

nek. A mozgóképfesztivál el-
ső napját a Csíki Kamarazene-
kar filmzenékből összeállított 
hangversenye nyitja, ezt köve-
tően a Brazilok című magyar 
vígjátékot lehet megtekinte-
ni. A tíznapos rendezvény vé-
gén a közönség által megsza-
vazott legjobb három filmet dí-
jazni fogják.
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Először szervezik meg szeptember 21–30. között Csíkszeredában a székelyföldi mozgóképfesztivált

Filmszereda: több mint mozizás
Először szervezi meg a Filmszereda – székelyföl-

di mozgóképfesztivált a csíkszeredai önkormány-

zat szeptember 21–30. között a Csíki moziban és 

az előtte lévő téren. Tíz nap alatt 26 filmet vetíte-

nek, a rendezvény fesztiváljellegét többek között 

koncertek és közönségtalálkozók adják.

Klasszikus kortársak, kortárs klasszikusok

Kezdődik a színházi évad a te-
mesvári Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színháznál. Szep-
tember 21-én kerül bemutatásra 
Görgey Gábor Wiener Walzer cí-
mű darabja Szász Enikő rende-
zésében – közölte a teátrum. A 
hetvenes években írt krimi-víg-
játékból született előadás az ér-
tékrend, a morál teljes kiürese-
dését, önmagából való kifordu-
lását sugallja. Az évadban ezen-
kívül további 5 bemutató várha-
tó olyan alkotóktól, mint Radu 

Afrim (Rabenthal), Kedves Emő-
ke (Micimackó), Kocsárdi Leven-
te (Dancer in the Dark), Traian 
Savinescu (Hókirálynő), vala-
mint egy nemzetközi koproduk-
ciós műhelymunka is bemu-
tatásra kerül Forbidden Books 
címmel. Idén sem marad el az 
egyre nagyobb nemzetközi nép-
szerűségnek örvendő, minden év 
májusában szervezett Temesvá-
ri Eurorégiós Színházi Talál-
kozó, amely a régió és Európa 
legizgalmasabb színházi újítá-

sait vonultatja fel. A 2017/2018-
as évad más kiemelkedő és ün-
nepi pillanatokat is tartogat, hi-
szen a színház 2018-ban ünnep-
li fennállásának 65. évfordulóját, 
melynek tiszteletére az évad vé-
gén ünnepi gálaműsorral készül 
a Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház társulata. A tervezett új 
bemutatókon és a műsoron tar-
tott előadásokon túl az évad 
során további vendégproduk-
ciókkal és programokkal vár-
ják az érdeklődőket.

A 2017/2018-as évadban is megszervezik a Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozót 

A szórványban is ropják 
a Maros Művészegyüttes tagjai
A mozgalmas nyári pihenősza-
badságot követően új, főleg gye-
rekeknek szánt táncszínházi 
produkcióval indítja a 2017/18-
as évadot a Maros Művészegyüt-
tes. Barabási Attila Csaba igaz-
gató a tegnapi sajtótájékoztatón 
elmondta, bár pihenőszabad-
ságon voltak az együttes tagjai, 
igazából az is a munkáról szólt. 
Tánctáborokban vettek részt töb-
bek közt Kalotaszentkirályon, 
Nyárádselyében, Vajdaszent-
iványon, Zsobokon, Zabolán, 
Marosmagyarón, a szórvány-
ban élő magyar közösség felké-
résének is eleget téve, jelen vol-
tak a miriszlói magyar napokon, 
ahol a Ha te tudnád című elő-
adást mutatták be. Ugyanakkor 
fontos szerepet vállaltak a Vásár-
helyi Forgatag programjában is, 
előadással, kiállítással, bevonták 
az amatőr együtteseket is, illetve 
gálaműsorral zárták a rendez-
vény népművészeti részét.

A Maros Művészegyüttes még 
nem járt Négyfaluban, ezért is 
tekint örömmel a feladat elé, hi-
szen meghívást kaptak a Bras-
só környéki magyar közösség 
részéről, és ez hosszabb távú 
együttműködésnek ígérkezik – 
mondta Barabási Attila Csaba, 
hangsúlyozva, valamennyi ma-
gyarlakta vidéket, beleértve a 
szórványt is igyekszenek kiszol-

gálni. Október 12. és 15. között 
Nagyváradon szervezik meg a 
hivatásos néptáncegyüttesek ta-
lálkozóját, ahol a művészegyüt-
tes is részt vesz, november 12. 
és 24. között a soproni Petőfi-
színházban bérletes előadás-
ban játsszák a János Vitéz cí-
mű táncjátékot. Minél színesebb 
kínálattal szeretné a közönsé-
gét szolgálni az együttes, a ha-
gyományos táncokat bemutató 
előadások mellett a műsoros, a 
táncszínházi, illetve a gyerek-
előadások is rendszeresen sze-
repelnek a repertoárban. Idén 
a Szép Palkó című táncszínhá-
zi bemutatóval kezdik az évadot 
szeptemben 27-én, szerda este 7 
órakor. A székely népmesék ele-
meire épülő darab rendező-ko-
reográfusa Varga János, aki el-
mondta, elsősorban a székely-
földi motívumok jelennek meg 
a produkcióban, de a gyimesi, 
vagy a mezőségi sajátosságok 
sem fognak hiányozni. A történet 
egy szegénylegényről szól, aki-
nek sok-sok megpróbáltatáson 
kell átmennie. A produkció ze-
néjét Kelemen László, a Hagyo-
mányok Háza igazgatója szerez-
te, a díszlet Bíró Vilmos munká-
ja, a jelmezekről Szélyes Andrea 
gondoskodik.
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Új magyar és román alkotásokat vetítenek az első ízben szervezendő Filmszereda mozgóképfesztiválon
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