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Először szervez 

Filmszereda – székely-

földi mozgóképfesz-

tivált a csíkszeredai 

önkormányzat szep-

tember 21-30. között 

a Csíki Moziban és az 

épület előtti téren. Tíz 

nap alatt 26 filmet vetí-

tenek majd le, a rendez-

vény fesztivál jellegét 

többek között koncer-

tek és közönségtalálko-

zók adják majd.

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

totta Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere az 
első Filmszereda – székelyföl-
di mozgóképfesztivál ismer-
tetését tegnap a csíkszeredai 
városházán tartott sajtótájékoz-
tatón. Arra utalt, hogy a város 
több éve megvásárolta és – több 
millió lejből – felújíttatta a ré-
gi Transzszilvánia mozi épü-
letét, amely még nem működik 
kifejezetten moziként, azonban 
számos más kulturális rendez-
vénynek ad otthont. A mozgókép-
fesztiválnak a polgármester az 
ötletgazdája, főszervezője pedig 
a csíkszeredai önkormányzat, 
társszervezője a Csíki Játékszín. 
Szakmai partnerei Csiszér And-
rás és Mihály László. „Komoly, 
igényes, minőségi filmfesztivált 
szervezünk, és azt szeretnénk, 

hogy a közönség is elfogadja, ma-
gáénak érezze” – fogalmazott a 
polgármester. Hozzátette, több 
lesz ez a rendezvény, mint egy-
szerű mozizás, hiszen nemcsak 
filmvetítések lesznek a fesztivál 
tíz napja alatt, hanem kiegészítő 
programokat is szerveznek, egy-
séges fesztiválkeretbe foglalva.

Napi három film

Prigye Kinga, a csíkszeredai 
városháza munkatársa, a fesz-
tivál szervezője elmondta, úgy 
tervezték, hogy napi három fil-
met vetítenek. Ezenkívül na-
ponta 15 órától gyermekeknek 
szánt rajzfilmeket is vetítenek 
(például a Legendárium mese-

filmjeit), ezek megtekintéséhez 
7 lejt kell fizetni, a csoportok-
nak kedvezményesen fejenként 
5 lej lesz a jegy ára. A többi fil-
met 16.45, 18.30, 21.15, valamint 
21.45 órától lehet majd megte-
kinteni, ezekre a belépő ára 15 
lej, kedvezményesen pedig a 
60 év fölötti időseknek, a 26 év 
alatti diákoknak és a fogyaték-
kal élőknek 10 lej, kivéve a fő-
film 18.30-as vetítése, amelynek 
megtekintése egységesen 20 
lejbe kerül. A jegyeket a Csíki 
Játékszínben lehet majd meg-
vásárolni vagy online a www.
bilete.ro internetes oldalról. 
A kedvezményes belépőket 
azonban csak a Csíki Játék-
színben lehet kiváltani.

Az utóbbi évek filmjeit vetítik

Csiszér András néhány film-
címet sorolt fel, mint elmondta, 
a fesztivál programjába 25-26, 
többnyire új, 2015–2017-ben ké-
szült magyar és román filmet 
válogattak be, de látható lesz 
néhány, a korábbi évek jelentő-
sebb filmjeiből is. A filmek vetí-
tési jogát a Filmtett Egyesülettől 
és a Voodoo Films filmforgalma-
zótól vásárolták meg. Többek 
között látható lesz Madarász Is-
ti Hurok című filmje, Kern And-
rás Gondolj rám című alkotása, 
Mundruczó Kornél Fehér Is-
ten című filmje, Anca Miruna 
Lazarescu Utazás apánkkal cí-
mű filmje, Gárdos Péter Hajna-

li láz című filmje, valamint Ujj 
Mészáros Károly Liza, a róka-
tündér című alkotása.

Koncertek is lesznek

Mihály László a Filmszereda 
fesztivál jellegéről beszélt, ki-
emelve, hogy a fesztiváltéren, a 
Csíki Mozi előtti téren járulékos 
programokat is tartanak majd, 
többek között székelyföldi ze-
nekarok fognak koncertezni, és 
közönségtalálkozók is lesznek 
majd, emellett játszóházat is 
biztosítanak a gyermekeknek. 
A mozgóképfesztivál első napját 
a Csíki Kamarazenekar filmze-
nékből összeállított hangverse-
nye nyitja, amelyet követően a 
Brazilok című magyar vígjátékot 
lehet megtekinteni. A tíznapos 
rendezvény végén a közönség ál-
tal megszavazott legjobb három 
filmet díjazni fogják.

BARABÁS HAJNAL

Filmszereda Csíkszeredában: 26 filmet vetítenek 10 nap alatt

Filmvásznon az utóbbi évek termései

A Csíki Mozi lesz az első Filmszereda helyszíne. Az épület előtti tér is fontos szerepet kap

Még a régi órarend olvasható a városháza bejáratánál
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Helyreállt 
a vízszolgáltatás
A csíkszeredai Gyermek sé-
tány 1. szám alatti tömbház 
A-lépcsőházában is helyre-
állt a vízszolgáltatás, ahol 
korábban ezt az adósságok 
miatt szüntette meg a Harvíz 
Rt. Mint Bogáti Csaba, a 
regionális víz- és csatorna-
szolgáltató vállalat vezér-
igazgatója tájékoztatott, az 
említett lépcsőház lakói közül 
24 személy vállalta, hogy el-
készíttetik a belső, vízszintes 
elosztású vízvezetéket, amely 
lehetőséget ad arra, hogy 
csak az adósoknál zárják le a 
vizet, és a lépcsőházban min-
den lakót ne érintsen az ilyen 
kényszerintézkedés. Mint 
már beszámoltunk róla, múlt 
héten három lépcsőházban 
szüntette meg a vízszolgálta-
tást a Harvíz Rt. a Gyermek 
sétány 1. szám alatt, közülük 
kettő esetében két nap után 
helyreállították, mivel a lakók 
megígérték a felhalmozott 
adósságok törlesztését, il-
letve a vízszintes elosztású 
vízvezeték szerelését.

Megváltozott a csíkszeredai 
városháza nyitvatartási óra-
rendje szeptembertől – erről 
adtak tájékoztatást tegnap a vá-
rosvezetők a polgármesteri hi-
vatal gyűléstermében.

„A bérek a hivatalban is meg-
növekedtek, ennek következté-
ben a városvezetés úgy döntött, 
hogy ezentúl hosszabbított ügy-
félfogadással állunk a lakók ren-
delkezésére” – kezdte a lényeggel 
a sajtótájékoztatót Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgár-
mestere. Az új programjuk sze-
rint, amely szeptember elsejétől 
lépett érvénybe, hétfőn, kedden 
és csütörtökön délután is fogad-
ják az ügyfeleket, korábban csak 
csütörtökön volt erre lehetőség. 
Az órarend a következőképpen 
alakult: hétfőn, kedden és csü-
törtökön 8-13 óra, valamint 14-
17 óra között tart nyitva a hivatal, 
szerdán és pénteken pedig 8-14 
óra között fogadják az ügyfeleket.

Nem találnak az órarendek

A polgármesteri hivatal nyit-
vatartási órarendjével nincs 

összhangban a városháza épü-
letében működő Csíkszeredai 
Kataszteri és Ingatlan-nyilván-
tartási Iroda nyitvatartási prog-
ramja. Egyik csíkszeredai lakó 
panaszolta a Csíki Hírlapnak, 
hogy nem tudott bejutni a telek-
könyvi hivatalhoz, mert a vá-
rosháza 13 órától 14 óráig zárva 
tart, a kataszteri iroda pedig 
országos program szerint mű-
ködik, naponta 8.30-16 óra kö-
zött, úgy, hogy 14 óráig fogadnak 
csak kéréseket, dokumentu-
mokat pedig 11-16 óra között 
bocsátanak ki. Sorin Truţă, a 
Hargita Megyei Kataszteri Hi-
vatal igazgatója, a témával kap-
csolatban megkeresésünkre 
elmondta, eddig nem volt tudo-
mása ilyen problémáról, ezek-
ben az esetekben arra kéri a 
lakókat, hogy jelezzék a telek-
könyvi hivatal felé panaszu-
kat. Hozzátette azt is, hogy a 
polgármesteri hivatallal kötött 
szerződésükben elvárásuk volt, 
hogy biztosítva legyen az ügy-
feleiknek a bejárás az épületbe, 
az pedig tételesen nem szere-
pel a szerződésükben, hogy be 

kellene tartsák a polgármesteri 
hivatal programját. Ráduly Ró-
bert Kálmánt is megkérdeztük 
az ügyben, aki azt válaszolta, 
azzal a feltétellel adták ingyen 
bérbe a telekkönyvi hivatal-
nak a városháza felületeit, 
hogy betartják a polgármes-

teri hivatal programját. „Vál-
toztathatnak a nyitvatartási 
órarendjükön vagy egy má-
sik alternatíva, hogy keresnek 
maguknak másik ingatlant” – 
zárta rövidre Ráduly.

B. H.

Megváltozott az órarend a csíkszeredai városházán

Román igen, 
magyar nem?
Mivel a magyar anyanyelvű-
ek élményszerű mozizását is 
rendkívül fontosnak tartjuk, 
lapunk utólag rákérdezett: 
feliratozva lesznek-e a fil-
mek? A szervezők erre a kö-
vetkezőképpen válaszoltak: a 
magyar filmek többségéhez 
lesz román felirat, a román 
filmekhez azonban nem lesz 
magyar felirat, mert a román 
filmforgalmazóknak nem éri 
meg, így a szervezők nem 
tudtak szerezni. A szervezők 
kifizethetnék a román filmek 
forgalmazóinak a magyar 
feliratok licencdíját, de ez 
nyilván jelentős mértékben 
növelné a fesztivál kiadásait.




